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தமிழ்	நாவல்கைளச்	‘சரித்திர	நாவல்கள்’,	‘ச க	நாவல்கள்’	என் ,	இ 	ெப ம்
பிரிவாகப்	பிரிப்ப 	தற்காலத்தில்	ெப 	வழக்கா ள்ள .	எ 	சரித்திர	நாவல்,	எ
ச க	நாவல்	என் 	நிச்சயிப்பதற் 	ஒ 	ெதளிவான	விளக்கம்	இல்லாவி ம்,
சில	 ற்றாண் க க் 	 ன்	நடந்த	நிகழ்ச்சிகைள ம்,	அக்காலச்
ழ்நிைலைய ம்	ைமயமாக	ைவத் 	எ தப்ப வ 	சரித்திர	நாவல்	என் ம்,

தற்கால	நிகழ்ச்சிகள்,	ச தாயச்	 ழ்நிைல	இவற்ைற	ைமயமாகக்	ெகாண்
எ தப்	ெப வ 	ச க	நாவல்	என் ம்	ெபா வாகக்	க தப்	ெப கிற .

வரலாற் ச்	ெசய்திகைள	 ைறயாகத்	ெதா த் 	ஒ ங் ப த்தி	எ தி
ைவக் ம்	பழக்கம்	நம்மவர்களிைடேய	இ ந்ததில்ைல.	வரலாற் ச்	ெசய்திகைள
அறிவதற் 	கர்ணபரம்பைரக்	கைதகைள ம்,	கல்	ெவட் கைள ம்,
இலக்கியங்கைள ேம	நாம்	ெபரிதாக	நம்பேவண் ய	நிைலயில்	இ க்கிேறாம்.
இலக்கியங்க ம்	வரலாற் ச்	ெசய்திகைளத்	ெதளிவாக	அ தியிட் க்

வதில்ைல.	 ைவ	மி 	இலக்கியங்களின்	ந 	ந ேவ	வ ம்	 றிப் கைளக்
ெகாண் தான்	வரலாற் ச்	ெசய்திகைளயறிய	ேவண் ம்.

இலக்கியங்களில்	வ ம்	 றிப்ைபக்	ெகாண் 	வரலாற் ச்	ெசய்திகைளச்
ேசகரிப்பதற் ப்	பழந்தமிழ்	இலக்கியத்தில்	பரந்த	அறி ம்	ஆழ்ந்த	 லைம ம்
ேவண் ம்.	இந்த	இரண் ம்	நிைறயப்	ெபற்றவர்	ஆசிரியர்	தி .	நா.	பார்த்தசாரதி
அவர்கள்.	சங்க	 ல்கைள ம்	இைடக்கால	இலக்கிய-இலக்கணங்கைள ம்
ைறேயா 	 ரணமாகக்	கற் த்	ேதர்ந் 	பண் தப்	பரீட்ைசயில்	ெவற்றி	ெபற்றவர்

தி .	நா.	பார்த்தசாரதி.

சங்க	இலக்கியங்களில்	கிைடக் ம்	வரலாற் ச்	ெசய்திகைளக்	ெகாண் 	 ன்
தமிழ்	மன்னர்களின்	தைலநகரங்கைளப்	பற்றி ம்	தனித்தனிேய	 ன் 	நாவல்கள்
எ த	ேவண் ம்	என்ற	தி .	நா.	பா.	வின்	திட்டப்ப 	 ன்றாவ 	நாவல்	இ .	‘மணி
பல்லவம்’	ேசாழப்	ேபரரசின்	தைலநகைரப்பற்றிப்	ேப கிற .	பாண் யர்களின்
பழம்ெப 	நகரான	‘கபாட ரம்’	இரண்டாவ 	நாவலாக	உ ப்ெபற் 	விட்ட .	கடல்
பிறக்	ேகாட் ய	ேசரர்	ெப மான்	ெசங் ட் வனின்	காலச் ழ்நிைலைய
விளக் கிற 	இந்த	‘வஞ்சிமாநகரம்’.

இந்தச்	 ைவயான	நாவைலத்	ெதாடராகத்	தம 	சிங்கப் ர்	“தமிழ்	 ர ”
நாளிதழில்	ெவளியிட் 	மைலநாெடங் ம்,	மற்ெறா 	மைலநா ைடப்	ேபரரசன்
ேசரன்	ெசங் ட் வனின்	 கழ்	பரப்பிய	தி .	சாரங்கபாணி	அவர்கட் ம்,	இந்த
வரலாற் 	நாவைல	 ல்	வ வில்	ெவளியி ம்	வாய்ப்பிைன	எங்க க்களித்த



ஆசிரியர்	தி .	நா.	பா.	அவர்கட் ம்	எங்கள்	உள்ளம்	நிைறந்த	நன்றி	உரித்தா க.

ெசன்ைன	கண.	 த்ைதயா
9–2-68							தமிழ்ப்	 த்தகாலயம்
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ர்ணவாகினி	என் 	சிறப்பித் ச்	ெசால்லப்ப ம்	ெபான்வானியா 	கடெலா

கலக் மிடம்,	அன் 	அந்த	 ன்னிர 	ேவைளயில்	அழ 	மி ந் 	ேதான்றிய .
ெபளர்ணமிக் 	ம நாளாைகயினால்	சிறி 	காலந்தாழ்ந் 	உதித்தா ம்	நிலாவின்
ெபாலி 	அந்த	இடத்தின்	ெபாலி க் 	ெம 	ஊட் ய .	ெபான்வானியாற்றின்
ெசந்நிற	நீ ம்	மேகாைதக்	கடலின்	நீல	அைலக ம்	கலக் மிடம்	ஆண்ைம ம்,
ெபண்ைம மாகிய	 ணங்கேள	சந்தித் க்	கலப்ப 	ேபால்	வனப்
நிைறந்ததாயி ந்த .	கடைல	ஆண்ைமயாக ம்,	நதிையப்	ெபண்ைமயாக ம்
கற்பைன	ெசய் ம்	எண்ணத்ைதக்	 ட	அந்தச்	சங்கமத் ைறேய	பைடத் க்
ெகா த்த .

அடர்ந்த	மரக் ட்டங்க க் 	அப்பால்	ெபான்வானியாற்றின்	கைரேயாரமாகேவ
ெசன்றால்	ேசரநாட் ன்	வீரத்	தைலநகரமாகிய	ெகா ங்ேகா ைர	அைடந்
விடலாம்.	கைரேயாரமாகத்	ெதன்ேமற்ேக	பத் 	நாழிைகப்	பயணத்தில்
வஞ்சிமாநகரம்	இ ந்த .	ெகா ங்ேகா ைர	ஒட் க்	கடேலாரமாகேவ	இ ந்த
சிறியில்	இரண் 	 ன் 	நாட்களாகப்	பரபரப் ட் ம்	பயங்கரச்	ெசய்திெயான்

பரவிப்	ெபா 	மக்கைளப்	பய த்திக்	ெகாண் ந்த .	ேமற் க்	கடலின்
ெகா ய	ெகாள்ைளக்காரனாகிய	கடம்பர்	 நில	மன்னன்	ஆந்ைதக்	கண்ணன்
சிறிையக்	ெகாள்ைளயிடப்	ேபாகிறான்	என்ற	ெசய்திதான்	காட் த்	தீ	ேபாலப்

பரவிக்	ெகாண் ந்த .	ெப 	மன்னராகிய	கடல்	பிறக்ேகாட் ய	ெசங் ட் வ
ேவந்தர்	ஊரிலி ந்தால்	கவைல	இல்ைல.	அவ ம்	ெப ம்	பைடகேளா
இமயத்திற் ம்	 யிலா வத்திற் ம்	ெசன்றி ந்தார்.	ெகா ங்ேகா ர்ப்
பைடக்ேகாட்டத்தில்	 ட	அதிகமான	பைடவீரர்கள்	இல்ைல.	 சிறியிலி ந்த
ேபார்க்கலங்கைள ம்,	கடற்பைடைய ம்	ெகாண் 	ஆந்ைதக்	கண்ணைன
எதிர்க்க	 மா	என்ப ம்	ெதரியவில்ைல.	மேகாைதக்	கைரயின்	இ ப 	காத
ர ம்	இைதப்	பற்றிேய	ேபச்சாக	இ ந்த .	ெகா ங்ேகா ர்க்	ேகாட்ைடயின்

நாற்பக்கத் 	வாயில்கைள ம்	 ட	அைடத் விட்டார்கள்.	பா காப் 	ஏற்பா கள்
விைரவாக்கப்பட்டன.	 ணவாயிற்	ேகாட்டத் 	அர 	 றந்தி ந்த	இைளய	ேசரர்
இளங்ேகா	அ கள்	அரச	காரியங்களில்	ஆேலாசைன	 ம்	வழக்கமின்ைமயால்
அவைர ம்	அ கிக்	ேகட்க	 யாமலி ந்த .

ெகா ங்ேகா ர்க்	ேகாட்ைடப்	பா காப் ப்	பைடத்	தைலவன்	 மரன்	நம்பிக்
நிைலைமைய	எப்ப 	எதிர்	ெகாள்வெதன்ற	சிந்தைன	எ ந்த .	மேகாைதக்
கைரயின்	இ ப 	காத ரத்தில்	ேபரியா 	ெபான்வானி,	அயிைர	ேபான்ற	பல
நதி கத் வாரங்கள்	அங்கங்ேக	இ ந்ததனால்	ஒவ்ெவா 	 கத் வாரத்திற் ம்
பா காப் 	அவசியெமன் 	ேதான்றிய .	 கத் வாரங்களின்	வழியாகக்



ெகாள்ைளக்காரர்களின்	பட கேளா,	கப்பல்கேளா	உள்ேள	 க	 மானால்	 ட்ட
நாட் 	நகரங்கள்	எல்லாவற்ைற ேம	 ைறயா விட	 ம்.	ெபான் ம்	மணி ம்,
த் ம்	பவள ம்	நிைறந்த	மேகாைதக்கைர	நகரங்களின்	கதி	என்ன	ஆ ேமா

என்ற	பீதி	எங் ம்	பரவத்	ெதாடங்கியி ந்த .

ேசைனத்தைலவ ம்	ெப ம்பைடநாயக ம்	ஆகிய	வில்லவன்	ேகாைத
மாமன்னேரா 	வடதிைசப்	பைடெய ப்பிற் ச்	ெசன்றி ந்தான்.
வஞ்சிமாநகரத்தின்	அரண்மைனயான	கனக	மாளிைகக்	ேகாட்டத்தில்	அைமச்சர்
அ ம்பில்ேவள்	மட் ேம	இ ந்தார்.	ெசய்தி	கனக	மாளிைகைய	எட் வதற் ம்
அதிகேநரம்	ஆகவில்ைல.	ஆந்ைதக்	கண்ணன்	மேகாைதக்	கைரநகரங்கைளக்
ெகாள்ைளயிட	இ க்கிறாெனன்ற	ெசய்தி	-	ெமய்யாயி ந்தா ம்	ெபாய்யாகேவ
பரப்பப்பட் ந்தா ம்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	அதற்கான	பா காப்
ஏற்பா கைளக்	கவனிக்க	ேவண் யவராய்	இ ந்தார்.	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரைன
உடேன	தைலநக க் 	அைழத் 	வ மா 	தம் ைடய	அந்தரங்க	ஒற்றர்களாகிய
வலியைன ம்	 ழியைன ம்	அ ப்பி	ைவத்தார்	அ ம்பில்ேவள்.	ெகா ங்ேகா ர்
பைடக்ேகாட்டத்	தைலவனாகிய	 மரன்	இளம்ப வத்தினன்	-	ேபார்	 ைறகளி ம்
எதிரிகைள	 றிய க் ம்	தந்திரங்களி ம்	வில்லவன்	ேகாைதையப்ேபால
அவ்வள 	வல்லவன்	இல்ைல	என்றா ம்	ேபரழகன்.	 மர ைடய	கம்பீரேம	தனி
மீைச	அ ம்பத்	ெதாடங் ம்	ப வத் 	இைளஞர்களின்	ேமல்	அ ம்பில்ேவ க்
அவ்வளவாக	நம்பிக்ைக	கிைடயா .	 ைமைய ம்	அரசதந்திர	ெநறிகைள ேம
ெபரிதாக	மதிக்கிறவர்	அவர்.	என்றா ம்	இப்ேபா 	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரன்
என்ற	மீைச	அ ம் ம்	ப வத் 	இைளஞைனக்	ெகாண் தான்	தம்	காரியங்கைளச்
சாதித் க்ெகாள்ள	ேவண் யி ந்த 	அவ க் .	எைதக்	ெகாண் 	எந்தக்
காரியத்ைத	எப்ேபா 	சாதிக்கலாேமா	அைதக்ெகாண் 	அந்தக்	காரியத்ைத
அப்ேபா 	சாதிக்க	ேவண் ம்	என்ப 	அ ம்பில்ேவளின்	 .	சிறிய
க விகைளக்	ெகாண் ம்	ெபரிய	காரியங்கைளச்	சாதிக்கலாம்.	ெபரிய
க விகைளக்	ெகாண் தான்	ெபரிய	காரியங்கைளச்	சாதிக்க
ேவண் ெமன்பதில்ைல.	எப்ப ச்	சாதித் க்	ெகாள்கிேறாம்	என்ப தான்	 க்கியம்
-	என் 	கவனிக்கிறவர்	அவர்	எதனால்	சாதிக்கிேறாம்	என்ற	காரணேமா,	காரியம்
நிைறேவறியபின்	பயனற்றதானா ம்	ஆகிவிடலாம்	என் ம்	பல	சமயங்களில்	அவர்

வ ண் .	அரச	தந்திரச்	சிந்தைனகளில்	ேசரநா 	 வ ம்	ேத னா ம்
அ ம்பில்ேவ க் 	இைணயானவர்கள்	கிைடயா 	என் 	 வாகி	யி ந்த .
அத்தைகய	அரசியல்	வல்லவர்	ேபரரச ம்	ெப ம்பைடத்	தைலவ ம்	ஊரிலில்லாத
இச்சமயத்தில்	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரைன	அைழத் வரப்	பணித்தி ந்தார்
என்றால்	அதில்	ஏேதா	அந்தரங்கம்	இ க்க	ேவண் ெமன்ேற	ேதான்றிய .
மேகாைதக்	கைரயில்	ெகா ங்ேகா ரிலி ந் 	ஆடகமாடம்	வைரயில்	கடற்
ெகாள்ைளக்	காரர்கைள ம்	அவர்கள்	தைலவனான	ஆந்ைதக்	கண்ணைன ம்
பற்றிய	பயம்	நிைறந்தி க்கிற	சமயத்தில்	அதற் த்தக்க	தீர்திறனாகக்
ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரைன	அ ம்பில்ேவள்	ேதர்ந்ெத ப்பார்	என்ப 	பலர்



எதிர்பாராத	ஒன் .	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயி ம்,	கனகமாளிைகச்	 ற் ப்
றங்களி ம்	வஞ்சிமாநகர	அரச	க ம	வட்டங்களி ம்	இச்	ெசய்தி	வியப்ைபேய
அளித்த .

மேகாைதக்	கைர	என் 	அைழக்கப்பட் வந்த	ேமற் க்	கடற்கைர	நகரங்க ம்,
சிற் ார்க ம்	ேப ர்க ம்	எக்காலத்தி ம்	-	கடற்ெகாள்ைளக்காரர்களாகிய
கடம்பர்கள்	 ம்பர்கள்	ெதால்ைலைய	அறிந்தி ப்பி ம்	ேபரரசர்	தைலநகரில்
இல்லாத	காலெமன்ற	காரணத்தில்	எங் ம்	பரபரப் 	அதிகமாயி ந்த .	நதிகளின்
கத் வாரங்களி ம்	கைரேயாரத் க்	கடற்ப திகளி ம்	அதிகமான	பட க ம்

மரக்கலங்க ம்,	நாவாய்க ம்	ேபாக் வர 	இ க் ம்.	இப்ேபா 	சில	நாட்களாக
அந்தக்	கலகலப்பான	கடற்ப திக ம்	 கத் வாரங்க ம்	எைதேயா
எதிர்ப்பார்த் ச்	 ழ்ந் விட்ட	பயங்கரத் ட ம்,	தனிைம ட ம்	காட்சியளித்தன.
ெவறிச்ேசா ப்	ேபாயி ந்த	கடற்கைரப்	ப திக ம்,	 கத் வாரப்	ப திக ம்
பார்ப்பதற் 	என்னேவா	ேபாலி ந்தன.

அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவளின்	ஆைணெபற் க்	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரைன
அைழத் 	வ வதற்காகச்	ெசன்ற	வலிய ம்	 ழிய ம்	கடற்கைரப்	ப திகளி ம்
கத் வாரங்களி ம்	ஏற்பட் ந்த	இந்த	மா தல்கைள	எல்லாம்	கவனித்தார்கள்.

வஞ்சிமாநகைர ம்	ெகா ங்ேகா ைர ம்	இைணத்த	சாைல	மிக ம்	அழகான .
இ ம ங்கி ம்	அடர்ந் 	ெசறிந்த	ப ைமயான	மரங்கள்	அணிவ த்தாற்ேபால்
அழ ற	அைமந்தி ந்தன.	வலிய க் ம்	 ழிய க் ம்	அத்தைகய	சாைலயில்
திைரயில்	ெசல்வேத	 கமாக	இ ந்த .	ஆயி ம்	எங் ம்	நிலவிய	 ழ்நிைல

மட் ம்	மனநிைற 	த வதாக	இல்ைல.	யாைனப்பாகர்	சிலர்	மட் ம்	தங்க ைடய
கபடாமணிந்த	யாைனகேளா 	சாைலயில்	 க்கிட்டார்கள்.	நீண்ட

ெகாம் கேளா 	 கபடாம்	அணிந்த	யாைனகள்	தங்க ைடய	மணிகள்	அளவாக
விட் 	விட் 	ஒலிக் ம்ப 	சாைலயில்	ெசல்வேத	கம்பீரமாக ம்	கவர்ச்சியாக ம்
இ ந்த .	வலிய ம்	 ழிய ம்	 ரவிகளில்	பயணம்	ெசய்தார்கள்.
பயணத்தின்ேபா 	இ வ ம்	பல	ெசய்திகைளப்	ேபசிக்ெகாண்ேட	பயணம்
ெசய்தார்கள்.

“ெகா ைம	மி ந்த	ெகாள்ைளக் ட்டத்	தைலவனாகிய	ஆந்ைதக்கண்ணைன ம்
அவன்	ஆட்கைள ம்	ெவல்வதற் க்	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரனின்	சாமர்த்தியேம
ேபா ெமன் 	நம் கிறாயா	நீ?”-	என் 	 ழியைனக்	ேகட்டான்	வலியன்.

“ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரன்	-	இ வைர	-	ெபண்களின்	 ன்னைகையத்	தவிர
ேவெறைத ம்	ெவற்றிக்ெகாண் 	பழக்கப்படவில்ைல”	என் 	ம ெமாழி	 றினான்
ழியன்.

“ஆனா ம்	எல்லாம்	ெதரிந்தவராகிய	அைமச்சர்	ெப மாேன	நம்	 மரைன



எதிர்பார்க்கிறார்	என்றால்	அதில்	ஏேதா	சிறப்பி க்க	ேவண் ெமன்
ேதான் கிற .”

“அப்ப ம்	இ க்கலாம்.	ஆனால்	ெப ம்	பைடத்	தைலவ ம்,	ேபரரச ம்	வடதிைசப்
பைடெய ப் 	ேமற்ெகாண் 	ெசன்றி க்கிற	இச்சமயத்தில்	ெகா ங்ேகா ர்க்
மரைன ம்	விட்டால்	ேவ 	யார்தான்	இங் 	இ க்கிறார்கள்?”

“அதற் ச்	ெசால்லவில்ைல	!	ெபா வாக	நம்	அைமச்சர்	ெப மா க் 	விடைலப்
ப வத் 	இைளஞர்கள்	ேமல்	அதிகமாக	நம்பிக்ைககள்	கிைடயா .”

“எல்லாச்	சமயத்தி ம்	எல்ேலாைர ேம	நம்பாமல்	இ ந் விட	 யா 	அல்லவா?
அப் றம்	ஆந்ைதக்கண்ணன்	பா 	ெகாண்டாட்டமாகி	வி ேம?”

ேபசிக்	ெகாண்ேட	ெகா ங்ேகா ர்ச்	சாைலயில்	விைரந்தார்கள்	அைமச்சரின்
அந்தரங்கத்	 ரதர்கள்.	அவர்கள்	ெகா ங்ேகா ைர	ெந ங்கிக்
ெகாண் ந்தேபா 	ஊர்	அைமதியைடந்தி ந்த .	இயல்பாகேவ
அைமதியைடகிற	ேநரெமன் 	ெசால்லிவி வதற் ம்	இல்ைல.	மேகாைதக்கைர
ெந கி ம்	பரவியி ந்த	ஆந்ைதக்கண்ணன்	பயம்	ெகா ங்ேகா ரில்	மட் ம்
ைறந் வி மா	என்ன?	ெகா ங்ேகா ர்க்	ேகாட்ைட	வாயில்கள்	அவர்கள்

ெசன்ற	ேவைளயில்	அைடக்கப்பட் ந்தன.	ேமற் ப்	பக்கமாக	இ ந்த
ெப ங்கத களிேல	மட் ம்	திட் வாசல்	சிறிதள 	திறந்தி ந்த .	உள்ேள	ேபாய்த்
ெதரிந் ெகாள்ள	ேவண் ய	அவசியமில்லாமல்	வாயிலிேலேய	உண்ைம	ெதரிந்த .
ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரன்	பைடக்	ேகாட்டத்தி ள்ேள	இல்ைலெயன்
வலிய க் ம்	 ழிய க் ம்	தகவல்	அறிவிக்கப்பட்ட .	என்ன	ெசய்வெதன்
இ வ ம்	திைகத்தனர்.	நிைலைமேயா	அவசரமாக	இ ந்த .
-----------	
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மரன்பைடக்	ேகாட்டத்தில்	இல்ைலெயன்றறிந்த	வலிய ம்,	 ழிய ம்,	அ கில்

ேகாட்ைட	மதிற் றத்திலி ந்த	 ந்ேதாட்டம்	ஒன்றில்	 ைழந்தனர்.	ேபசிக்
ெகாண்ேட	அந்தப்	 ந்ேதாட்டத்தில்	 ற்றிச் ற்றி	வந்த	அவர்கள்	மிக	அழகாகக்
கட்டப்பட் ந்த	ஒ 	ெசய் ன்றின்	அ ேக	வந்த ம்	அங்ேக	வியப் க் ரிய	காட்சி
ஒன்ைறக்	கண்டார்கள்.	அவர்கள்	எந்தக்	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரைனத்	ேத
வந்தார்கேளா	அந்தக்	 மரேன	அங் 	ேபரழகியான	இளம்	ெபண்	ஒ த்திேயா
அமர்ந் 	ெகாஞ்சிக்	 லாவிக்	ெகாண் ந்தான்.	வலிய ம்	 ழிய ம்
அ கிலி ந்த	 தெரான்றில்	மைறந் 	நின் 	கவனிக்கலானார்கள்.

“நா 	 வ ம்	ெகாள்ைளக்காரர்கைளப்	பற்றிய	பயம்	 ழ்ந்தி க் ம்	இந்த
ேவைளயில்	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்	தைலவர்	எத்தைகய	காரிய்த்தில்
ஈ பட் க்கிறார்	பார்த்தாயா?”

“விவரம்	ெதரியாமல்	ேப கிறாேய	 ழியா!	உலகில்	ஏற்ப ம்	காதல்	நிகழ்ச்சிகேள
ெப ம்பா ம்	இத்தைகய	சந்தர்ப்பங்களில்	தான்	ேதான் வதாகச்
ெசால்கிறார்கள்...”

“என்ன	இ ந்தா ம்	நம்	 மரன்	நம்பிக் 	வாய்த்த	காதலிையப்	ேபால்	இத்தைன
ேபரழகி	உலகில்	ேவெறங் ேம	இ க்க	 யா .”

“அப்ப யானால்	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்ேகாட்டப்	பா காப்ைபவிட	இந்தக்
காரியத்ைத	நம்	 மரன்	நம்பி	ெசம்ைமயாச்	ெசய்ய ெமன் 	ெசால்!”

“ேகாட்ைடவி கிறவர்கள்	அதாவ 	ஒ 	ெபண்ணிடம்	தங்கள்	ெசாந்த
மனத்ைதேய	ேகாட்ைட	வி கிறவர்கள்	எங்காவ 	ேகாட்ைடையப்	பா காக்க

மா?”

“ெபா 	!	அவர்கள்	இ வ ம்	ஏேதா	ேபசிக்ெகாள் கிறார்கள்,	ேகட்ேபாம்.”

“காதலர்கள்	இ வ ம்	ேபசிக்ெகாள்வைத	ஒட் க்ேகட்ப 	பாவம்.”

“பாவேமா,	 ண்ணியேமா,	அெதல்லாம்	எனக் த்	ெதரியா .இந்தப்	ேபச்ைச



ஒட் க்	ேகட்டால்தான்	நாம்	அைமச்சர்	ெப மானிடம்	தி ம்பிச்	ெசன் 	ஏதாவ
விவரங்கள்	 ற	 ம்...”

“இைத	எல்லாம்	அைமச்சர்	ெப மானிடம்	 றினால்	அவ க் க்
ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரன்	ேமலி க்கிற	சிறிதள 	நம்பிக்ைக ம் டப்	ேபாய்வி ம்
பாவம்	!”

“விைள கைளப்	பற்றி	நாம்	ஏன்	கவைலப்பட	ேவண் ம்?	அைமச்சர்	ெப மானின்
அந்தரங்க	ஒற்றர்கள்	என்ற	 ைறயிேல	எ 	நம்	கடைமேயா	அைத	நாம்	ெசய்தாக
ேவண் ம்.”

“அவர்கள்	ேபசிக்ெகாள்வதிலி ந் 	ெகா ங்ேகா ரிேலேய	ெபரிய	இரத்தின
வணிகர்	ஒ வ ைடய	மகள்	அவெளன் 	ெதரிகிற .”

“உற் க்ேகட்டால்	இன் ம்	பல	உண்ைமகள்	ெதரியலாம்.	ெபா த்தி ந் 	ேகட்ேபாம்.
மரன்	நம்பி ம்	அவன்	காதலி ம்	இங்கி ந் 	 றப்பட் ச்	ெசன்ற	பின்	நா ம்

ேவ 	வழியாக	இங்கி ந் 	ெவளிேயறி	-	அப்ேபா தான்	 திதாக
வ கிறவர்கள்ேபால்	ேகாட்ைடயில்	ேபாய்க்	 மரன்	நம்பிையச்	சந்திப்ேபாம்”	என்
அவர்கள்	இ வ ம்	தீர்மானம்	ெசய் 	ெகாண்டார்கள்.	இப்ப ெயல்லாம்	இவர்கள்
நின் 	கவனிப்பைத	அறியாத	 மரன்	நம்பி	தன்	காதலியிடம்	உ கி	உ கிப்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தான்.

“ெபண்ேண	இன் 	எத்தைகய	 ழ்நிைலயில்	இங் 	நான்	உன்ைனச்	சந்திக்க
வந்தி க்கிேறன்	ெதரி மா?	மேகாைதக்	கைர	 வ ம்
கடற்ெகாள்ைளக்காரர்கைளப்	பற்றிய	அச்சம்	பரவியி க்கிற .	ேபரரசேரா,
ெப ம்பைடத்	தைலவேரா,	தைலநகரில்	இல்ைல.	ெகாள்ைளக்காரர்கள்	பயத்ைதத்
தவிர்க்க	பா காப் 	ஏற்பா கள்	ெசய் மா 	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவளிடமி ந்
எந்த	வினா யில்	எனக் த்	தகவல்	வ ெமன் 	ெசால்ல	 யா .”

“எல்லாம்	எனக் த்	ெதரி ம்.	ஆனால்	உங்கைள	ஒ 	நாள்	ஒ 	ேவைளயாவ
சந்திக்காவிட்டால்	என்னால்	உயிர்	வாழ	 யா .”
“வீரர்கைளக்	காதலிப்பவர்கள்	இவ்வள 	ேகாைழகளாக	இ க்கக்	 டா
ெபண்ேண!”
“ேகாைழத்தன ம்	மனம்	ெநகிழ்ந் 	ெப ம்	உண்ைம	அன் ம்	எந்த	இடத்தில்
எந்த	அள ேகாலால்	ேவ ப கின்றன	என்பைத	இன் ம்	நீங்கள்	உணரவில்ைல
என் 	ெதரிகிற ...”

“ெதரியாமெலன்ன?	நன்றாகத்	ெதரிகிற .	ஆனா ம்	அைமச்ச ைடய
கட்டைளையேயா	என்	பதவிக்கான	கடைமகைளேயா	நான்	 றக்கணிக்க



யாதவனாக	இ க்கிேறன்.	எந்த	ஆபத்தான	 ழ்நிைலயி ம்	என்	ைககள்
விைரந் 	பா காக்க	ேவண் ய	அழ ச்	ெசல்வம்	நீதான்	என்பைத	நான்
உணர்கிேறன்.	ஆயி ம்	ந 	ந ேவ	என் ைடய	பதவிக்	கடைமகள்	என்னால்
பா காக்கப்பட	ேவண் ய	மேகாைதக்கைர	 ைமைய ம்	எனக் 	நிைன
ப த் கின்றன.”

“அதனால்	என்ன?	உங்கள்	பிரியத்திற் ரியவள்	என்ற	 ைறயில்	தனிப்பட்ட
பா காப்ைப	அைடயவில்ைலயானா ம்	உங்க ைடய	பா காப் 	எல்ைலக் ட்பட்ட
மேகாைதக்	கைரயிலி ப்பவள்	என்ற	 ைறயிலாவ 	அ 	எனக் க்
கிைடக் மல்லவா?”	என் 	 றி	அவள்	சிரித்தாள்.	அந்தச்	சிரிப் 	எத்தைகய
ஆண்ைமைய ம்	பி வாதம்	உள்ளவைன ம்	மயக்கிவிட	 ந்ததாக	இ ந்த .

“உனக் 	அ தவல்லி	என் 	ெபயர்	 ட் யவர்கைள	ம ைற ம்	பாராட்ட
ேவண் ம்	ெபண்ேண!	அ தத்தின்	அரிய	தன்ைம	உன்	 ன்னைகயி ம்
நிைறந்தி க்கிற .	அ தம்	ேதவர்கைளச்	சாவின்றி	நித்திய	இளைமேயா 	வாழ
ைவக்கிற 	என்கிறார்கள்.	உன்	 ன்னைகேயா	-	என்ைனப்	ேபான்ற	மனிதைனேய
நித்திய	இளைமேயா 	வாழ	ைவத் வி ம்	ேபாலி க்கிறேத?...”

“தி ெரன் 	என்ைன	அள க் 	அதிகமாகப்	 கழத்	ெதாடங்கிவிட் ர்கேள?	”

“ஒ 	ெபண்ைண	ஓர்	ஆண்மகன்	எவ்வள 	ேவண் மானா ம்	பாராட்டலாெமன்
இலக்கியத்திேலேய	இடமளித் 	நலம்	பாராட்டெலன் 	ெபய ம்
ட் யி க்கிறார்கள்.”

“பார்த்தீர்களா?	அதில்	 ட	ஆண்க க் த்தான்	அதிக	உரிைம
அளிக்கப்பட் க்கிற .	ெபண்கைளத்தான்	கவனிப்பார்	இல்ைல	!”

“ஏன்	இல்ைல?	அதற் த்தான்	ஆண்கள்	இ க்கிறார்கேள?	நாங்கள்
க வதற்காக ம்	நலம்	பாராட் வதற்காக ம்	தாேன	நீங்கள்	எல்லாம்	அழகாகப்
பைடக்கப்பட் க்கிறீர்கள்”	என் 	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரன்	நம்பி	 றியேபா
அ தவல்லியின்	 கத்தில்	நாணம்	விைளயா ய .	சிறி 	ேநர	உல்லாச
உைரயாட க் ப்பின்	அவர்கள்	பிரியேவண் ய	ேவைள	வந்த .

“நாைளக் 	இேத	ேவைளயில்	இங் வர	மறந் 	விடாேத!	ஊெரல்லாம்
ஆந்ைதக்கண்ணன்	பயமாயி க்கிறேத	என் 	ேபசாமல்	இ ந் 	என்ைன
ஏமாற்றிவிடாேத.	உன்	தந்ைதயார்	வயிற்றில்	ெந ப்ைபக்	கட் க்	ெகாண் ப்பார்.
எங்ேக	இரத்தினங்கைளெயல்லாம்	ஆந்ைதக்கண்ணன்	வாரிக்ெகாண்
ேபாய்வி வாேனா	என் 	அவ க் க்	 டல்	ந ங் ம்.	உன்தந்ைத	தன்னிட ள்ள
எல்லா	இரத்தினத்ைதப்பற்றி ம்	கவைலப்படட் ம்.	ஆனால்	ஒேர	ஒர்



இரத்தினத்ைதப்	பற்றி	மட் ம்	அவர்	கவைலப்ப வைத	விட் 	விடலாம்.”

“எந்த	இரத்தினத்ைதப்	பற்றிச்	ெசால்கிறீர்கள்?”

“ ரியவில்ைலயா?	இேதா	என்	எதிேர	நின் 	ேபசிக்	ெகாண் க் மிந்த	அழ
இரத்தினத்ைதப்	பற்றித்தான்	ெசால் கிேறன்”	-	என் 	அவள்	 ங்கரத்ைதப்
பற்றினான்	 மரன்.	பின் 	ெமல்லிய	 ரலில்	அவள்	ெசவிய ேக	ெந ங்கிக்
றலானான்:	“என்ைனப்	ெபா த்தவைர	அவர்	ெபற்றி க் ம்	இரத்தினங்களில்

உயர்ந்த ம்	விைல	மதிப்பற்றத ம்	இ தான்.”

“அதிகம்	 கழ	ேவண்டாம்.	நான்	நாைளக் 	அவசியம்	வ கிேறன்”	-	என்
நாண ம்	ெமன்ைம ம்	இைழந்த	நளினக்	 ரலில்	 றியப 	அவனிடமி ந் 	தன்
கரங்கைள	வி வித் க்ெகாண்டாள்	அ தவல்லி.	அவள்	ெசல் ம்	வழிையத்
தி ம்பித்	தி ம்பிப்	பார்த்தவனாகப்	பைடக்	ேகாட்டத் ப்	பாைதயில்	நடந்தான்
மரன்.	அவ ைடய	ெந 	 யர்ந்த	ேதாற்றத்திற் ம்	இளைம	மி க் 	நிைறந்த

அந்த	வீர	கம்பீர	நைடக் ம்	ெபா த்தமாக	இ ந்த .	சிங்க	ஏ 	பார்ப்ப 	ேபால்
அந்த	எ ப்பான	பார்ைவேய	அவ க் ப்	ெப மிதமளித்த .	அவன்	பைடக்
ேகாட்டத்திற் ள்	 ைழ ம்	ேபாேத	வஞ்சிமா	நகரிலி ந் 	அைமச்சரின்	 தர்கள்
வந்தி க் ம்	ெசய்திையக்	காவலர்கள்	அறிவித் 	விட்டார்கள்.	அந்தத்	 தர்கள்
எங்ேக	ெசன்றி க்கிறார்கள்	என் 	உடேன	அறியத்	 த்தான்.

“சிற 	ேநரத்தில்	ம ப ம்	தங்கைள	வந் 	காண்பதாகக்	 றிச்	ெசன்றார்கள்”	-
என்றான்	ேகாட்ைட	வாயிற்காவலன்.	 வர்கள்	வந்த	ேநரத்தில்	தான்
பைடக்ேகாட்டத்தில்	இல்லாமற்	ேபாய்விட்ேடாேம	என்ற	கழிவிரக்க ம்,	அவர்கள்
வரைவ	மீண் ம்	எதிர்பார்க் ம்	ஆவ மாகக்	காத்தி ந்தான்.	வலிய ம்
ழிய ம்	சிறி 	ேநரத்திேலேய	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்.	அவர்கைள	 கமன்	 றி

வரேவற்றான்	 மரன்.	“அைமச்சர்	ெப மான்	தங்கைள	ைகேயா 	தைலநக க்
அைழத் 	வரச்ெசால்லியி க்கிறார்”	என் 	 வர்	இ வ ம்	ஏககாலத்தில்
றியெபா 	 மர க் 	ஒன் ேம	ஒடவில்ைல.	அந்த	அகாலத்தில்

அவர்கேளா 	தைலநக க் ப்	 றப்பட்டால்	அ தவல்லிக் த்	தகவல்	ெதரியா
ேபாய்வி ேம	என் 	கவைலப்பட்டான்	அவன்.	‘ம நாள்	தான்	ெகா ங்ேகா க்
எப்ேபா 	தி ம்ப ெமன் 	ெதரியாததனால்	அநாவசியமாக	அவள்
ந்ேதாட்டத்திற் த்	ேத 	வந் 	அைலவாேள?	தான்	தைலநக க் ப்

பயணமாவைத	எப்ப 	அவ க் 	அறிவிப்ப ?’	-	என் 	வ ந்தினான்.

“நீங்கள்	இ வ ம்	விைரந் 	ெசன் 	என்	வரைவ	அைமச்சர்	ெப மா க்
உைரப்பதற் ள்	நான்	பின்	ெதாடர்ந் 	வந் 	வி கிேறன்”	என்றான்	 மரன்.
அைதக்	ேகட் 	வலிய ம்	 ழிய ம்	ஒ வர்	 கத்ைத	ஒ வர்	பார்த் ப்	ெபா ள்
ெபாதிந்த	 ன்னைக	 ரிந்தனர்.	அப்ப ேய	ெசய்வதாக ம்	 றிவிட் ப்



றப்பட்டனர்.	ஆனால்	அவர்கள்	ெகா ங்ேகா ர்	நகெரல்ைலையக் டக்
கடந்தி க்கமாட்டார்கள்.	அதற் ள்	பயங்கரமான	ெசய்திெயான் 	கடற்கைரப்
பக்கமி ந் 	பைடக்ேகாட்டத் க் 	வந் விட்ட .
--------------	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	



3.	�������	������
ேமற்ேக	கடலில்	கண் க்ெகட் ய	ெதாைலவில்	தீப்	பந்தங்கேளா 	 ய
ெகாள்ைளக்காரர்களின்	பட கள்	ெதரிவதாகக்	கடற்கைரப்	பா காப் ப்
பைடயினர்	வந் 	ெதரிவித்தேபா 	ெகா ங்ேகா ரில்	பரபரப் 	அதிகமாகி
விட்ட .	அந்த	நிைலயில்	 மர க் 	என்ன	ெசய்வெதன்ேற	ெதரியவில்ைல.
அைமச்சர்	ெப மா ைடய	அைழப்ைப	ஏற் 	உடேன	வஞ்சிமாநகரம்	ெசல்வதா
அல்ல 	ெகா ங்ேகா ரிேலேய	தங்கிக்	கடற்கைரயி ம்	 கத் வாரத்தி ம்
பா காப் 	ஏற்பா கைள	அதிகமாக் வதா?	எைதச்	ெசய்வ 	என் 	சிந்தித்
மனம்	 ழம்பினான்	அவன்.

அைமச்ச ைடய	கட்டைளைய	அலட்சியம்	ெசய்த 	ேபாலேவா,	 றக்கணித்த
ேபாலேவா,	விட் வி வ ம்	ஆபத்தில்	வந் 	 ம்	என்ப 	அவ க் த்
ெதரி ம்.	அைமச்சர்	ெப மாைனச்	சந்தித் விட் 	இரேவா ரவாகத்
தி ம்பிவிடலாெமன் 	அவன்	எண்ணினான்.	பைடக்	ேகாட்டத்திலி ந்த
வீரர்கைளெயல்லாம்	ஒன் 	ேசர்த் 	உடேன	ெசய்ய	ேவண் ய	பா காப்
ஏற்பா கைள	அவர்களிடம்	ஒப்பைடத் விட் 	வஞ்சிமாநகர்	 றப்பட்டான்	அவன்.
றப்ப வதற் 	 ன்	எப்ப யாவ 	அ தவல்லிையச்	சந்திக்க	ேவண் ம்	என்
அவன்	 யன்ற	 யற்சி	வீணாகிவிட்ட .	அந்த	அகாலத்தில்	இரத்தின
வணிக ைடய	மாளிைகையத்	ேத ச்	ெசன் 	அவைளக்	காண்ப 	 யாத
காரியம்.	தான்	வஞ்சிமாநகர்	 றப்ப கிற	ெசய்திைய ம்	அவளறியச்	ெசய்வதற்
வாய்ப்பில்ைல	என்பைத	உணர்ந்தான்.

கத் வாரத்திலி ந் 	 ப்பி 	 ரத்தில்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்
ெந ங்கிவிட்டதாகத்	தகவல்	பரவிக்	ெகாண்	 ந்த .	எனேவ	தைலநக க் ப்
றப்ப வதற் 	 ன்	ெகா ங்ேகா ர்க்	கடற்கைரக் ச்	ெசன் 	நிைலைமைய
ேநரில்	கண்டறிய	ேவண் ெமன் 	ேதான்றிய 	 மர க் .	அவன்
தைலநக க் ப்	 றப்பட்ட	பயணத்தின்	ேபாேத	ேபாகிற	வழியில்	கடற்கைரப்
பக்கமாகத்	தி ம்பினான்.	வாத்தியங்களின்	ஒலிக ம்,	கீதங்க ம்	ேகட் ம்
கலகலப்பான	ெகா ங்ேகா ர்	வீதிகள்	அன் 	இ ண் 	கிடந்தன.	எங் ம்
ெவறிச்ேசா ப்	ேபாயி ந்த .	கடற்கைர	ஓரத் ச்	ேசாைலக ம்,	மணல்
ெவளிக ம் ட	ஆளரவமற் 	இ ந்தன.	ெகா ங்ேகா ர்ச்	ேசரமான்
பைடக்ேகாட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	வீரர்கள்	மட் ம்	ஆங்காங்ேக	 தர்களில்	மைறந்
காவல்	 ரிந்த	வண்ணம்	இ ந்தனர்.

பைடக்ேகாட்டத்	தைலவனான	 மரைனப்	பார்த்த ம்	அவர்களில்	சிலர்	ஓ 	வந்
வணக்கம்	ெச த்தினர்.	கடலில்	ெதாைல	 ரத்தில்	ெசம் ள்ளிகளாகத்



தீப்பந்தங்கள்	எரி ம்	மரக்கலங்கள்	இ ளில்	மிதந் 	வ ம்	ஒ 	நகரம்	ேபால்
ெதரிந்தன.	பயந்த	மனப்பான்ைமேயா 	பார்ப்பவர்க க் க்	ெகாள்ளிவாய்ப்
தங்கேள	வா ம்	பயங்கரமான	தீ 	ஒன் 	ெமல்ல	ெமல்ல	கைரைய	ேநாக்கி

நகர்ந் 	வ வ 	ேபால்	ேதான்றிய .	அப்ேபா 	அந்தக்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்
இ ந்த	இடத்தில்	இ ந் 	கைரைய	ெந ங்க	எவ்வள 	கால ம்	என்ெனன்ன
யற்சிக ம்	ேதைவ	என்பனவற்ைற ம்	அ மானம்	ெசய் 	தான்	கைரயிேல

ெசய்தி க் ம்	பா காப் 	ஏற்பா கைள ம்	ஒப் 	ேநாக்கிச்	சிந்தித்த	பின் தான்
தைலநக க் ப்	ேபாய்விட் 	வர	அவகாசம்	இ ப்பைதத்	ெதளிந்தான்	 மரன்.
ெகா ங்ேகா ரிலி ந் 	வஞ்சிமாநகரத் க் ப்	பயணம்	ெசய் ம்	ேவைளயில்
வா 	ேவகமாகிப்	பறக் ம்	 ரவி	மீ 	அமர்ந்தி ந்தா ம்	மனம்	அைமதி
இழந்தி ந்த .	ேசர	நாட் ப்	ேபரைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	என்ன
கட்டைளயி வாேரா	-	எவ்ெவவ்வா 	பா காப் 	ஏற்பா கைளச்	ெசய்யச்
ெசால்வாேரா	என்ெறல்லாம்	சிந்தித் க்ெகாண்ேட	ெசன்றப யினால்	பயணத்தில்
நிைன 	அ ந்தியி க்கவில்ைல.	 ன்னால்	ெசன்ற	 தர்களான	வலிய ம்
ழிய ம்	அைமச்சர்	ெப மானிடம்	என்ன	 றியி ப்பார்கேளா	என்ற	தயக்க ம்

அச்ச ம்	 டக்	 மரனிடம்	இ ந்த .	ேபரரச ம்	ெப ம்பைடத்	தைலவ ம்
ேகாநகரிலி க் ம்	சமயமாயி ந்தால்	இப்ப 	அைமச்சர்	ெப மான்	தன்	வைரக் ம்
கீழிறங்கிக்	கட்டைளயிடத்	 ணிந்தி க்கமாட்டார்	என்பைதக்	 மரன்
உணர்ந் தான்	இ ந்தான்.

வஞ்சிமாநகரம்	ெந ங்க	ெந ங்க	அவன்	கவைல	அதிகரித்த .	ேகாட்ைட
ெகாத்தளங்க ம்	மாடமாளிைகக ம்,	 ட	ேகா ரங்க மாக	இரவின்
விளக்ெகாளி	விேநாதங்கேளா 	வஞ்சிமாநகரம்	ெதன்படலாயிற் .	ேவளாவிக்ேகா
மாளிைகயில்	வந் 	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவைளச்	சந்திக் மா 	அவ ைடய
ஒற்றர்க ம்	 வர்க மான	வலிய ம்	 ழிய ம்	 றிவிட் ச்	ெசன்றி ந்தைத
நிைன 	 ர்ந்தப ேய	நக க் ள்	 ைழந்தான்	 மரன்.	தைலநகரத்தின்	வீதிகள்
தி விழாக்ேகாலம்	 ண்டைவேபால்	ேதான்றின.	ேபரரசர்	தைலநகரத்ைத	விட் ப்
பல	காத	 ரம்	ெசன்றி க் ம்ேபாேத	இப்ப ெயன்றால்	அவர்	ேகாநகரில்	இ ந்தால்
நகரம்	இன் ம்	எத் ைண	மங்கலமாக	இ க் ம்	என்பைத	எண்ணிக்	கற்பைன
ெசய் 	பார்த்தான்	 மரன்.	ஒளிமயமான	இரத்தின	வணிகர்	வீதி,	 த் வணிகர்
வீதி,	ெபான்	வணிகர்	வீதி	 தலியவற்ைறக்	கடந் 	 க்க ம்	சந்தன ம்,	பிற
வாசைனப்	ெபா ட்க ம்	விற் ம்	வீதியில்	அ தவல்லிைய	நிைன 	 ர்ந்
ேவளாளர்	ெத க்கைள ம்,	அந்தணர்	ெத க்கைள ம்	கண்டபின்	அரச
வீதிகளில்	 ந்தான்	 மரன்.	அரசவீதியின்	நீள ம்	அகல ம்	இ 	ம ங்கி ம்
நிரம்பி ள்ள	-	நிமிர்ந் 	பார்ப்ேபாைரப்	பிரமிக்க	ைவக் ம்	கட் டங்க ம்	 மரைன
ம ட் ன.

எங் ம்	அகிற் ைக	வாசைன,	மாடங்களில்	எல்லாம்	விதவிதமான
விளக்ெகாளிகள்,	அங்கங்ேக	மணிேயாைசகள்,	இனிய	மங்கல	வாத்தியங்களின்



ஒலிகள்,	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக ம்	அரண்மைனயாகிய	கனக	மாளிைக ம்
அ க ேக	இ ந்தன.	இர 	ேநரமாக	இ ந் ங் ட	அரச	கம்பீரம்	நிைறந்த	அந்த
மாளிைககளின்	 ன்றி க் 	வந்த டன்	 மர க் 	மைலப் த்	தட் ய .	இரவில்
யா ம்	அைடயாளம்	கண் 	தன்னிடம்	ேபசவர	வாய்ப்பில்லாத	அந்த	இடத்தில் ட
கட் டங்களின்	ெப மிதத்	ேதாற்றத்திற் 	 ன்	ஒ விதமான	தாழ்
மனப்பான்ைமைய	உணர்ந்தான்	அவன்.

ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் ச்	ெசல் ன்	பல	அரங்க	ேமைடகைள ம்,	அத்தாணி
மண்டபங்கைள ம்,	ேவத்தியல்	நடனசாைலகைள ம்,	 ங்காக்கைள ம்,
வாவிகைள ம்	கடந் 	ெசல்லேவண் யி ந்த .	கனக	மாளிைகயாகிய
அரண்மைனப்	ப திக் ம்,	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் ம்	இைடேய	அடர்ந்த
மரத்ேதாட்டம்	இ ந்த .	அந்த	மரக்	 ட்டங்க க் 	அப்பால்	 கில்கள்	மைறத்த
ெவண்மதிேபால்	அழகிய	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	ெதரிந்த .	ேவளாவிக்ேகா
மாளிைகய கில்	சிறி 	ெதாைலவில்	ேபரரசரின்	வசந்த	மாளிைகயாகப்	பயன்ப ம்
இலவந்திைக	ெவள்ளிமாடம்	அைமந்தி ந்த .	ேசர	அரசர்கேளா,	அைமச்சர்
ெப மக்கேளா	ேதர்ந்ெத த்த	காரியங்கைள	மட் ேம	ேவளாவிக்ேகா
மாளிைகயில்	ைவத் ப்	ேப வ 	வழக்கம்.	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	ெகாள்ைளக்
ட்டத்ைத	ஒ க் வ 	பற்றித்	தன்னிடம்	ேப வதற் 	அைமச்சர்	ேவளாவிக்ேகா

மாளிைகையத்	ேதர்ந்ெத த்ததிவி ந்ேத	அதன்	இன்றியைமயாைமையக்
மர ம்	உணர்ந் 	ெகாண் ந்தான்.	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் 	இதற் 	 ன்

எப்ேபா ம்	தனியாக	அவன்	வர	ேநர்ந்ததில்ைல.	ெப ம்பைடத்தைலவர்	வில்லவன்
ேகாைதேயா 	ேசர்ந் 	இரண்ெடா ைற	வந்தி க்கிறான்.	வில்லவன்	ேகாைத
ேபரரச டன்	 யிலா வத் க் ச்	ெசன்றி ந்ததனால்	 தன் தலாகத்	தனிேய
ேவளாவிக்ேகாமாளிைக	என் ம்	அரசதந்திரக்	கட் டத்திற் ள்	 ந்
அைமச்சைர	எதிர்ெகாள் ம்	வாய்ப் க்	 மர க் 	ஏற்பட் ந்த .	அைமச்சர்
அ ம்பில்ேவள்	அரச	தந்திரப்	ேபச் க்களி ம்	விவாதங்களி ம்	வல்லவன்
என்பைத ம்	 மரன்	அறிவான்.	ஆனால்	அவைர	எண்ணி	அவன்	ஒேரய யாக
அஞ்சிவிடவில்ைல.	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகைய	ெந ங்கி	அதன்	 ன்றிலில்
ரவிைய	நி த்திவிட் 	உள்ேள	ேபாகிறவைர	அவன்	மனம்	பரபரப்பாயி ந்த .
மாளிைக	வாசலில்	ெகா ங்ேகா க் த்	 வந் 	தி ம்பிய	அைமச்சரின்
ஒற்றர்கள்	 மரைன	எதிர்ெகாண்டார்கள்.	அவர்கள்	ெதரிவித்த	ெசய்தி
மர க் 	ஓரள 	ஏமாற்றத்ைத	அளித்த .

“ஐயா	!	இப்ேபா 	அகாலமாகிவிட்ட .	தங்கைள	அைமச்சர்ெப மான்	நாைள
ைவகைரயில்	சந்தித் ப்	ேப வார்.	அ வைர	இந்த	ேவளாவிக்ேகாமாளிைகயில்
உள்ள	வி ந்தினர்	ப தியில்	தங்கள்	வி ப்பப்ப 	கைளப்பாறலாம்”	என்றார்கள்
அைமச்சரின்	 தர்கள்.	அைமச்சர்	தன்ைன	வரச்ெசால்லியி ந்த	அவசர	உணர்
மர ைடய	மனத்தில்	தளர்ந் விட்ட .	ஒற்றர்களான	வலிய ம்	 ழிய ேமா,

“ஆந்ைதக்கண்ணன்	ெகா ங்ேகா ர்க்கைரைய	ெந ங்கி	விட்டானாேம?



கணக்கற்ற	ெகாள்ைளக்காரர்க ம்,	மரக்கலங்க ம்	உடன்	வந்தி ப்பதாகப்
ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கேள?	உண்ைமயா?”	என் 	ெகாள்ைளக்	காரர்	வர 	பற்றி
விசாரிக்கத்	ெதாடங்கிவிட்டார்கள்.	அவர்களிடேம	இைதெயல்லாம்	பற்றிப்
ேபசலாமா	 டாதா	என்ற	தயக்கம்	ேமலிட் 	 மரன்	ெமளனமாக	இ க்க
ேவண் யதாயிற் .	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	நைட ைற	கைளப்	பற்றி ம்,
அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	மனிதர்கைளப்	பரீட்ைச	ெசய் 	ேத ம்	விதங்கைளப்
பற்றி ம்	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரன்	நிைறயக்	ேகள்விப்பட் ந்தான்.	‘தன்னிடம்
ேபசேவண் ய	ெசய்திகைளத்	தன 	ஏவலாளர்களிடேம	ேபசி	 த் வி கிற	ஒ
பைடத்	தைலவைனப்	பற்றி	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	என்ன	நிைனப்பார்?’
என்பைத	எண்ணிேய	அவன்	ந ங்கேவண் யவனாக	இ ந்தான்.	அவர்கேளா
அவைன	ேம ம்	ேம ம்	ேசாதைன	ெசய்தார்கள்.

“ெகா ங்ேகா ர்	ஆந்ைதக்கண்ணன்	ைகயில்	சிக்கிற்றானால்	அதன்பின்
ேசரநாேட	ஒன் மில்ைல	என்றாகிவி ம்.	எப்பா பட்டாவ 	 தலில்
ெகா ங்ேகா ைரக்	காப்பாற்றி	விட	ேவண் ம்.	அதன்	ெப ட் த்தான்	அைமச்சர்
ெப மான்	எங்கள்	இ வைர ம்	அவ்வள 	அவசரமாக	அ ப்பினார்”	-	என்
ேபச் க்	ெகா த் ப்	பார்த்தார்கள்.	அதற்ெகல்லாம்	பி ெகா த் ப்	பதில்	 றாத
மரன்,	“இவ்வள 	அவசரமாக	என்ைன	வரவைழத்த	அைமச்சர்	ெப மான்

இரவிேலேய	எனக்கான	கட்டைளைய	இட் 	என்ைனக்	ெகா ங்ேகா க்
அ ப்பியி ப்பாரானால்	மிக ம்	நல்லதாகியி க் ம்.	நான்	அதிக	ேநரம்	இங்ேக
தங்கத்	தங்கக்	ெகா ங்ேகா ர்	நிைலைமையப்	பற்றிய	கவைலதான்	என்
மனத்தில்	அதிகமாகிற ”	-	என் 	மட் ம்	பல ைற	அவர்களிடம்	வற் த்தி
வினவினான்.	அதற் 	அவர்கள்	 றிய	பதிைலக்	ேகட் 	அவன்	தி க்கிட்டான்.
‘தங்கைளப்	ேபாலேவ	கவைல	மி ந் 	ெகா ங்ேகா ர்	நிைலைமைய	அறிந் 	வர
அைமச்சர்	ெப மாேன	அங்ேக	ெசன்றி க்க	நியாயமி க்கிறதல்லவா?’	-	என்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	 மரைனக்	ேகட்டார்கள்	அவர்கள்.	‘விைளயாட்டாக	அப்ப
அவர்கள்	 கிறார்களா?	அல்ல 	தன்ைன	ஆழம்	பார்க்கிறார்களா’	என்
ரியாமல்	திைகத்தான்	 மரன்.	“ேபரைமச்ச க் க்	ெகா ங்ேகா ர்
வரேவண் ெமன்ற	உத்ேதசம்	இ ந்தி க் மானால்	அ ேயன்	அங்ேகேய
அைமச்சர்	ெப மாைன	எதிர்ெகாண் 	சந்தித்தி ப்ேபேன?”	என் 	ேதைவக்
அதிகமான	விநயத் டேனேய	-	அவர்கைளக்	ேகட்டான்.	உடேன	அவர்கள்	ேபச்
ேவ 	விதத்தில்	மாறிவிட்ட .

“ஐயா	பைடத்தைலவேர	!	அைமச்சர்	ெப மான்	எங்ேக	ேபாயி க்கிறார்	என்
எங்க க் 	உ தியாக	எ ம்	ெதரியா .	தாமாகேவ	எங்ேகா	ெசன் 	உண்ைம
கண்டறி ம்	நகர்	பரிேசாதைன	ேநாக் டன்	அவர்	 றப்பட் ப்	ேபாயி க்கிறார்.
எப்ேபா ேம	உடனி ப்பவர்களாகிய	எங்கைளக் ட	உடன்	அைழத் ச்
ெசல்லவில்ைல	என்றால்	பார்த் க்ெகாள் ங்கேளன்.	நாங்கள்,	அவர்
ெகா ங்ேகா க் ச்	ெசன்றி க்கலாேமா	என் 	ஓர்	அ மானத்தில்



றிேனாேம	அன்றி	உ தி	 றவில்ைல.	ஒ ேவைள	அவர்	ேவெறங்காவ
ெசன்றா ம்	ெசன்றி க்கலாம்”	என் 	அந்தப்	ேபச் க் த்	தனிச்சிறப்
அளிக்காமல்	அைதப்	ெபா வாக்கி	விட்டார்கள்.	அவர்கள்	ேபச்ைசக்	ேகட்
ேம ம்	 ழப்பம்	அைடந்தான்	 மரன்.	அந்த	விநா யில்
ஆந்ைதக்கண்ணைனவிடக்	ெகா யவர்களாகத்	ேதான்றினார்கள்	அவர்கள்.
ேம ம்	அதிக	ேநரம்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	 ன்றிலிேலேய	அவர்களிடம்	ேபச்ைச
வளர்த் க்	ெகாண் ராமல்	தங் வதற்காக	வி ந்தினர்	ப திக் ச்	ெசன்றான்
மரன்.	கவைல	நிரம்பிய	மனநிைல ம்,	உறக்கம்	வராத	 ழ்நிைல மாகக்	கழிந்த

அந்த	இரவில்	பல ைற	அவன்	அ தவல்விைய	நிைன 	 ர்ந்தான்.
அவைளநிைனத்த	 வட்ேடா 	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்
ெகா ங்ேகா ைர	ெந ங்கி	 கத் வாரத்தில்	 ந்தி ந்தால்	என்ெனன்ன
பயங்கரங்கள்	விைள ம்	என் 	வி ப்பமில்லாமேல	மனத்தி ள்	ஒ 	கற்பைன
வளர்ந் 	கிைளத்த .
--------------	
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ம நாள்	ைவகைரயில்	நீரா க்	காைல	ேவைளயில்	காத்தி ந்த	 மரைன
அைமச்சரின்	 வர்கள்	வந் 	அைழத் ச்	ெசன்றார்கள்.	கம்பீரமான	ேதாற்ற ம்
எதிேர	வந் 	நிற்பவர்கைள	ஊ விப்	பார்க் ம்	கண்க மாக	அைமச்சர்
அ ம்பில்ேவள்	பார்ைவயில்	பட்ட ேம	 மரன்	அவ க் ப்	ெபா த்தமான
வார்த்ைதகைளப்	ெபா த்தமான	இடத்தில்	பதில்	தரேவண் ய	எச்சரிக்ைகையத்
தன்	மனத்திற் 	அளித்தான்.	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயின்	ந 	மண்டபத்தில்
அங் ம்	இங் மாக	உலாவிக்ெகாண்ேட	சிந்தித் க்	ெகாண் ந்த	அ ம்பில்ேவள்
அேத	நிைலயில்தான்	 மரைன	வரேவற்றார்.

“பைடத்	தைலவைர	ஓர்	இர 	தாமதிக்க	ைவத் 	விட்ேடன்.	ஒ 	ேவைள
ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்	தைலவ க் 	என்ேமல்	சிறி 	ேகாபம்	 ட
உண்டாகியி க் ம்	ேபால்	ேதான் கிற ......”

“அப்ப ெயல்லாம்	ஒன் மில்ைல.	மதி கியான	தாங்கள்	எைத	உடேன	ெசய்ய
ேவண் ம்,	எைதச்	சிறி 	தாமதித் ச்	ெசய்யலாம்	என்பைத	என்ைனவிட	நன்
அறிந்தி ப்பீர்கள்.”

இைதக்	ேகட் 	பதில்	ஒன் ம்	 றாமல்	அவன்	 கத்ைதேய	சில	விநா கள்
ெமளனமாகக்	 ர்ந் 	ேநாக்கினார்	அவர்.	அவ ைடய	அந்தப்	 கழ்ச்சி
விநயத்தின்	அ யாகப்	பிறந்த	உண்ைமப்	 கழ்ச்சியா?	அல்ல 	வஞ்சப்	 கழ்ச்சியா
என் 	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரனின்	கண்களில்	ேத னார்.	அவர்	பின்
பாவமாகக்	ேகட்கிறவர்ேபால்	அவைனக்	ேகட்கலானார்:-

“நம் ைடய	 வர்கள்	ெகா ங்ேகா க் 	வந்தி ந்த	சமயத்தில்	நீ ம் டப்
பைடக்	ேகாட்டத்தில்	இல்ைல	ேபாலி க்கிற .”

“ஆம்!	பா காப் 	ஏற்பா கைளக்	கவனிப்பதற்காகச்	ெசன்றி ந்ேதன்.”

“என்ன	பா காப் 	ஏற்பா கேளா?”	-	இதற் 	ம 	ெமாழி	 வதற் ச்	ெசாற்கள்
கிைடக்காமல்	 மர க் 	நாக் ழறிய .	அவ ைடய	அந்தப்	பலவீனத்ைத
ேம ம்	ெதாடர்ந் 	தாக்காமல்,	“அதனால்	என்ன	 மரா?	பா காப்
ஏற்பா கைளத்	தக்க	சமயம்	பார்த் க்	கவனித் 	ெசயல்பட	ேவண் ய 	உன்



கடைமதாேன?”	என் 	அந்தப்	ேபச்ைச ம்	 பாவமாகத்	தி ப்பினார்.
அ த்தாற்ேபால	அவர்	ேகட்ட	ேகள்விதான்	ெப ஞ்	சந்ேதகத்ைதக்	கிளரச்
ெசய்வதாயி ந்த .

“ஆமாம்	!	உன்னிடம்	ஒன் 	ேகட்க	ேவண் ம்	 மரா	I	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்
ேகாட்டத்திற் 	அ ேக	ஓர்	அழகிய	 ந்ேதாட்டம்	உண்டல்லவா?”

“ஆம்	!	உண் ....”

“அந்தப்	 ந்ேதாட்டம்	 ன்ேபாலேவ	இப்ேபா ம்	ெசழிப்பாயி க்கிறதா?
ெகா ங்ேகா ர்	நகரத்தில்	எனக் 	மிக ம்	வி ப்பமான	இடம்,	இயற்ைகயழ
ெகாழிக் ம்	அந்தப்	 ந்ேதாட்டம்தான்.”

இப்ேபா 	ம ெமாழி	 ற	நாக் ழறிய 	அவ க் .

“என்	வய க் ம்	 ைமக் ம்	இப்ப ப்பட்ட	அழகிய	 ங்காக்களில்	பிரியம்
ைவப்ப 	அவ்வளவாகப்	ெபா த்தமில்ைல	என் 	உனக் த்	ேதான்றலாம்	 மரா	!
ங்காக்கைள ம்,	ெபாழில்கைள ம்	உன்	ேபான்ற	மீைச	அ ம் ம்	ப வத் 	வாலிபப்

பிள்ைளகள்தான்	நன்றாக	அ பவிக்க	 ம்	என்றா ம்	என்	ேபான்ற
தியவர்க க் 	இயற்ைகயழகின்	ேம ள்ள	பிரியம்	ஒ நா ம்	ேபாய்

வி வதில்ைல.”

அந்தப்	 ங்காைவப்	பற்றி	அவ ைடய	ேபச் 	வளர	வளர	அவ ைடய	பயம்
அதிகமாகிய .	ேபச் 	எங்ேக	எப்ப 	வந் 	 ம்	என்பைத	அவனால்	கணிக்க

யாமல்	இ ந்த .	தன்ைன	வரச்ெசால்லியி ந்த	காரியங்கைள	எல்லாம்
விட் விட் 	எதற்காக	இப்ப ப் ங்காைவப்	பற்றி	ேபசத்	ெதாடங்கி	விட்டார்	என்ப
ரியாமல்	தவித்தான்.	எதற்காகச்	 ற்றி	வைளத் 	அந்தப்	ேபச்ைச	இ க்கிறார்
என்ப 	 ரிந்த 	ேபால ம்	இ ந்த .	அேத	சமயத்தில்	அவர்	ஒ வித
உள்ளர்த்த ம்	இல்லாமல்	 பாவமாகப்	ேப வ 	ேபால ம்	இ ந்த .	எனேவ
த மாற்றம்	ெதரியாதப 	அவ க் 	 ன்	நிற்க	இயலாமல்	தவித்தான்	அவன்.
அவேரா	ேபச்ைச	மீண் ம்	இயல்பாகத்	தி ப்பினார்.

“எதற்காகச்	ெசால்ல	வந்ேதன்	என்றால்	அத்தைகய	அழகிய	 ங்காக்க ம்,
ெபாழில்க ம்,	வாவிக ம்,	நீேராைடக ம்	நிைறந்த	ெகா ங்ேகா ர்	நகரத்ைத
நாம்	உயிைரக்	ெகா த்தாவ 	பா காக்க	ேவண் ம்.	ெகா ங்ேகா ர்
நகரில்தான்	ேசர	நாட் ேலேய	 கழ்ெபற்ற	இரத்தின	வணிகர்கெளல்லா ம்
இ க்கிறார்கள்.	இந்தச்	ேசரநாட் ேலேய	அழகான	ெபண்க ம்
ெகா ங்ேகா ரில்தான்	இ க்கிறார்கள்.	அ 	மட் ம்	அன் 	 மரன்	நம்பி	!
உன்ைனப்	ேபால்	வாளிப்பான	உடற்கட் ள்ள	 ந்தர	வாலிபர்க ம்	 டக்



ெகா ங்ேகா ரில்தான்	இ க்கிறார்கள்”	என் 	 றி	நி த்திவிட் 	அந்த
வார்த்ைதகள்	ெகா ங்ேகா ர்க்	 மரன்	நம்பிைய	எந்த	அள க் 	நிைல	த மாற
ைவத்தி க்கின்றன	என் 	கவனிக்கத்	ெதாடங்கினார்	அ ம்பில்ேவள்.
அவ ைடய	ெசாற்கைளத்	தாங் வைதக்	காட் ம்	பார்ைவையத்	தாங் வைதக்
க ைமயாக	உணர்ந்தான்	 மரன்	நம்பி.

“அைமச்சர்	ெப மா க் 	என்ன	காரணத்தினாேலா	இன் 	என்ேமல்	அள கடந்த
க ைண	பிறந்தி க்கிற .	என்ைன ம்	ஒ 	ெபா ட்டாக	மதித் 	 க வைதக்
ேகட் 	ெவட்கமாக	இ க்கிற .”

“ெபா வாக	வீரர்கள்	எதற் ம்	ெவட்கப்படக்	 டாெதன் 	ெசால் வார்கள்.
வீரர்கள்	நாண ம்	ெவட்க ம்	படக்	 டாெதன்றால்	வீரர்க க்ெகல்லாம்
தைலவனாகிய	பைடத்தைலவன்	நிச்சயமாக	ெவட்கப்படக்	 டா .”

“அைமச்சர்	ெப மான்	என்ைனக்	 ப்பிட்ட ப்பிய	கட்டைளைய	அறிந் 	ெகாள்ள
மிகமிக	ஆவலாயி க்கிேறன்.”

“அைத	நான்	ெசால்லித்தான்	இனி	நீ	அறிந் ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்பதில்ைலேய?
ெகாள்ைளக்	 ட்டத்தாரிடம்	இ ந் 	மேகாைதக்	கைர	நகரங்கைளக்
காக்கேவண் ம்.	ேநற்றிர 	நான்	இங்கி ந் 	ெகா ங்ேகா ர்வைர	மா
ேவடத்தில்	நகர்	பரிேசாதைனக்காகச்	ெசன் 	வந்ேதன்.	உன்ைன	இங்ேக	வரச்
ெசால்லிவிட் 	-	உனக் த்	ெதரியாமல்	நான்	ெகா ங்ேகா ர்	ெசன்றதற்காக	நீ
என்ைனத்	தவறாகப்	 ரிந் 	ெகாள்ளாமல்	இ க்க	ேவண் ம்.	நான்
அ ப்பியி ந்த	 ரதர்கேளா 	 டேவ	நீ ம்	வந்தி ந்தால்	இந்த	 க்
வந்தி க்க	மாட்ேடன்	நான்.	விநா க் 	விநா 	ெகா ங்ேகா ைரப்	பற்றிக்
கவைலப்	ப ம்ப யான	ெசய்திகள்	வந் ெகாண்ேட	இ ந்தன.	அதற்ேகற்றார்ேபால்
நீ ம்	அங்கி ந் 	வராமற்ேபாகேவ	எனக் 	ஒன் ம்	 ரியவில்ைல.
தைலநகரிலி ந் 	ெகா ங்ேகா க் 	வ ம்	ெப ஞ்சாைலயில்	நான்
ெசல்லவில்ைலயாதலால்	உன்ைன ம்	இைட	வழியில்	சந்திக்க	வாய்ப்பில்ைல.
ெகா ங்ேகா க் 	நான்	ேபாயி ந்த	ேபா 	ேகள்விப்பட்ட	ஒ 	ெசய்தி	என்ைனப்
ெப ங்	கலக்கத் க் 	ஆளாக்கிவிட் விட்ட -”

“அப்ப 	என்ன	பரபரப்பான	ெசய்தி	அ ?	ேநற் 	 ன்னிரவில்தாேன	நா ம்
அங்கி ந் 	 றப்பட்ேடன்?	எந்தச்	ெசய்திைய ம்	நான்	ேகள்விப்படவில்ைலேய?”

“என்ன	ெசய்வ ?	நீ	அங்கி ந் 	 றப்பட்டேபா 	அப்ப ப்பட்ட	ெசய்தி
எைதப்பற்றி ம்	நீ	ேகள்விப்பட	ேநரவில்ைல;	நான்	ேபாயி ந்தேபா 	ேகள்விப்பட
ேநர்ந் 	விட்ட .”



“என்ன	நடந்த 	ெகா ங்ேகா ரில்?"	“ெபரிதாக	ஒன் ம்	நடந் விடவில்ைல	!	ேசர
நாட் ேலேய	அழகான	ெபண்கள்	ெகா ங்ேகா ரில்தான்	இ க்கிறார்கள்	என்
றிப்	ெப ைமப்பட்ேடேன?”

“ஆம்!	ெப ைமப்பட் ர்கள்.	அதற் ம்	ெகா ங்ேகா ரில்	ேநற்றிர 	நைடெபற்ற
சம்பவத்திற் ம்	என்ன	ெதாடர் ?”

“ெதாடர் 	இ ப்பதனால்தான்	ெசால்கிேறன்	 மரன்	நம்பி!	ெகா ங்ேகா ரிேலேய
அழகிற்	சிறந்த	ெபண்ெணா த்திையக்	கடற்ெகாள்ைளக்காரர்கள்
ெகாண் ேபாய்விட்டார்கள்	!	அைத.	நிைனக் ம்ேபா தான்	வயிற்ெறரிச்சலாக
இ க்கிற .”

“அப்ப 	ஒன் ம்	நடந்தி ப்பதற்ேக	சாத்தியமில்ைலேய?	ஏெனன்றால்	நான்
அங்கி ந் 	 றப்ப ம்ேபாேத	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்	கடலில்	ெவ ரத்தில்
அல்லவா	இ ந்தன?”

“என்ன	நடந்த ?	எப்ப 	அந்தப்	ெபண்ைணச்	சிைறப்	பி த் க்	ெகாண்
ேபானார்கள்	என்பேத	ஒ வ க் ம்	ெதரியவில்ைல.	கடற்கைரப்	பக்கமாக	உலாவப்
ேபானவைளக்	காணவில்ைல	என் 	இரத்தின	வணிகர்	மனம்	 றிக்
ெகாண் க்கிறார்.”

“என்ன?	இரத்தின	வணிகரா?”

“ஆம்!	ெகா ங்ேகா ரிேலேய	ெபரிய	இரத்தின	வணிகரின்	மகளான
அ தவல்லிையத்தான்	காணவில்ைல.	கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்களான
ஆந்ைதக்கண்ணனின்	ஆட்கள்தான்	சிைறப்	பி த் க்ெகாண் 	ேபாயி க்க
ேவண் ம்	என் 	ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள்.”

“ஆ”	என்ற	அலறல்	 மரனின்	வாயில்	ெசால்லாக	ஒலிக்கத்	ெதாடங்கித்
தைடப்பட்ட .	அவன்	 கத்திலி ந்த	த மாற்றத்ைதக்	கவனித்த	அைமச்சர்
ெப மான்,	“ஏன்	இவ்வள 	பதற்றமைடகிறாய்?	உனக் க்	ெகா ங்ேகா ர்	ரத்தின
வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிையத்	ெதரி ேமா?”	என் 	ேகட் விட் 	அவன்
நிைலையக்	 ர்ந் 	கவனிக்கலானார்	அைமச்சர்.
-----------	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	



5.	��������	�������
'ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகரின்	மகள்	அ தவல்லிையக்
ெகாள்ைளக்காரர்கள்	சிைறப்ப த்தி	விட்டார்கள்′	என்ற	ெசய்திைய	அ ம்பில்ேவள்
றியேபா 	 மரனால்	தன்	உணர்ச்சிகைளக்	கட் ப்ப த்திக்ெகாள்ளேவ
யவில்ைல.	அவன்	 கத்தில்	ேகாபம்	ெதரிந்த .	மீைச	 	 த்த .

கண்களில்	கிளர்ச்சி	ேதான்றிய .	அவ க் ப்	 ரியாதப 	தான்	அவைன
நன்றாகப்	 ரிந் 	ெகாள்வதற் 	அந்த	விநா கைளப்	பயன்ப த்திக்	ெகாண்டார்
அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்.

“உடேன	என்ைனக்	ெகா ங்ேகா க் 	அ ப்ப	அைமச்சர்	ெப மான்	மனமிைசய
ேவண் ம்.	இத்தைகய	அக்கிரமங்கள்	ெகா ங்ேகா ரில்	நடப்பைத	என்னால்	ஒ
கண ம்	ெபா க்க	 யா ”	என் 	அவன்	 றியைதக்	 ட	அ ம்பில்ேவள்
ெதளிவான	நிதானத் டன்	ஆராய்ந்தார்.

“இரத்தின	வணிகரின்	மகள்	அ தவல்லிைய	நீ	ஏற்ெகனேவ	அறிந்தி ப்பாய்
ேபாலி க்கிற 	 மரா	!”

“......”

அ ம்பில்ேவளின்	ேகள்விக் 	ம ெமாழி	ஏ ம்	 றாமல்	தைல	 னிந்தான்
மரன்.	ேம ம்	அவைன	விடாமல்	ேகள்விகளால்	 ைளக்கலானார்

அ ம்பில்ேவள்.	அவேனா	அவ ைடய	எல்லாக்	ேகள்விகைள ம்	ெசவிம த்தபின்,
“அறிந்தவர்கேளா,	அறியாதவர்கேளா	-	யா க் த்	 ன்பம்	ேநர்ந்தா ம்
ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்தின்	தைலவன்	என்ற	 ைறயில்	என்
கடைமைய	நான்	ெசய்தாக	ேவண் ம்.	அதற்கான	கட்டைளைய	எனக்
அளி ங்கள்	அைமச்சர்	ெப மாேன	!”	என்றான்	 மரன்.	இவ்வா 	 றியபின்
அ ம்பில்ேவள்	ேம ம்	அவைனச்	ேசாதிக்க	வி ம்பவில்ைல.

“கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்களின்	பைடெய ப்பிலி ந் 	ெகா ங்ேகா ைரப்
பா காக் ம்	ஏற்பா கைளச்	ெசய் மா 	இப்ேபா 	உனக் க்	கட்டைள
இ கிேறன்.	உனக் 	உதவியாயி க்க ம்	ெசய்திகைள	அவ்வப்ேபா 	நாம்	அறியச்
ெசய்ய ம்	இந்த	மாளிைகயின்	ஊழியர்களான	வலிய ம்	 ழிய ம்	உன் டன்
ெகா ங்ேகா ர்	வ வார்கள்.	அவர்கைள ம்	உடனைழத் க்ெகாண் 	நீ
ெகா ங்ேகா க் ப்	 றப்படலாம்”	என் 	கட்டைளயிட்டார்	அைமச்சர்.

மரன்	எதற்காகேவா	தயங்கி	நின்றான்.	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவைள	அந்த



விநா யில்	அவனால்	 ரிந் ெகாள்ள	 யவில்ைல.	தன்ேனா 	வலியைன ம்
ழியைன ம்	எதற்காகக்	ெகா ங்ேகா க் 	அ ப் கிறார்	என்பேத

அவ க் ச்	சந்ேதக	 ட் ய .	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் ச்	ேசரநாட் ன்
அரசதந்திர	மாளிைக	என் 	மற்ெறா 	ெபயர்	உண் .	மாளிைகயில்	உ வாகிற

க க் ம்,	பின்னால்	ஏதாவெதா 	அரச	தந்திர	ேநாக்கம்	நிச்சயமாக
இ க் ம்	என்பைத	அவன்	அறிவான்.	தன்ைன	நிதானம்	ெசய் 	ெகாண்
அைமச்சர்	ெப மானிடம்	ம ப 	ேபச	அவ க் ச்	சில	விநா கள்	பி த்தன.

“ஐயா	!	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்தி ள்ள	வீரர்கைள ம்
கடற்பைடயினைர ம்	 ைணக்	ெகாண்ேட	ஆக	ேவண் ய	பா காப் க்
காரியங்கைள	நான்	கவனித் க்	ெகாள்ள	 ம்.	தங்க க் 	எப்ேபா ம்
உ ைணயாயி க் ம்	ஊழியர்கைள	என்ேனா 	அ ப்பினால்	தாங்கள்	சிரமப்பட
ேவண் யி க் ேமா?”

“அப்ப 	ஒன் ம்	சிரமமில்ைல	!	என்	அந்தரங்க	ஊழியர்களான	வலிய ம்
ழிய ம்	உன்ேனா 	 ைணவராமல்	இங் 	தங்கினால்தான்	ெகா ங்ேகா ர்ச்

ெசய்திகள்	ெதரியாமல்	நான்	சிரமப்ப ேவன்.	அந்தச்	சிரமம்,	சற் ன்
ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகரின்	மகள்	கடற்ெகாள்ைளக்காரர்களால்
கடத்திக்	ெகாண் 	ேபாகப்பட்டாள்	என்ற	ெசய்திையக்	ேகட்ட டன்	நீ	அைடந்த
சிரமத்ைதப்	ேபாலி க் ம்”	என் 	 றிவிட் ப்	 ன்னைகேயா 	அவைன	நிமிர்ந்
பார்த்தார்	அைமச்சர்.	அவர்	மனத்தில்	ஏேதா	உள்ேநாக்கம்	ைவத் க்	ெகாண்
ேப கிறாெரன்ப 	அவ க் ப்	 ரிந் விட்ட .	அந்த	நிைலயில்	அவேரா 	அதிகம்
ேபசி	விவாதிக்க	வி ம்பவில்ைல	அவன்.	ஆனால்,	 மரனின்	மனத்திேலா	சீற்றம்
ெபாங்கிக்	ெகாண் ந்த .

அ தவல்லி	சிைறப்பட்டாள்	என்றறிந்ததனால்	வந்த	சீற்றத்ைத	அைமச்சரின்
உைரயாடல்கள்	ேவ 	அதிகமாக்கின.	ஆனா ம்,	தன்	சினம்	ெவளிேய	ெதரியாமல்
அடக்கிக்	ெகாண் 	அவ க் ப்	பணிந்தான்	அவன்.	உடேன	அவன்	அங்கி ந்
ெகா ங்ேகா க் ப்	 றப்பட	வி ம்பியதற் க்	காரணம்,
கடற்ெகாள்ைளக்காரர்கைள	எதிர்த் 	அடக் ம்	ேநாக்கம்	ஒன் மட் மல்ல,
ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயிலி ந் 	எவ்வள 	விைரவாக	ெவளிேயற	 ேமா
அவ்வள 	விைரவாக	ெவளிேயறிவிடேவண் ம்	என்ப ம்	ஒ
ேநாக்கமாயி ந்த .	எத்தைன	ெபரிய	தீரனாக	இ ந்தா ம்	ேவளாவிக்ேகா
மாளிைகக் ள்	 ைழந் விட்டால்	அவ க் 	ஒ 	தாழ் 	மனப்பான்ைம
வந் வி ம்.	பிறர்ேமல்	ேகாபம்	வ வதற் ப்	பதில்	தனக் த்	தன்ேமேலேய	ஒ
ைகயாலாகாத	ேகாபம்	வ ம்.	இதனால்	எல்லாம்தான்	 மர க் 	அங்கி ந்
விைரவில்	ெவளிேயற	ேவண் ெமன்ற	எண்ணம்	உண்டாயிற் .

நண்பகலில்	 மரன்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயிலி ந் 	 றப்பட	 ந்த .



அைமச்சர்	ெப மானின்	கட்டைளப்ப 	வலிய ம்	 ழிய ம்	 ட	உடன்	வந்தார்கள்.
வஞ்சிமா	நகர	எல்ைலையக்	கடக்கிறவைர	 ரவிகைள	விைரவாகச்	ெச த்திக்
ெகாண் 	ேபாக யவில்ைல.	அரசவீதிக ம்	வாணிகப்	ெப ந்	ெத க்க ம்
கலகலப்பாயி ந்தன.	நகர	எல்ைலையக்	கடந்த ம்	ெகா ங்ேகா க் ச்
ெசல் ம்	சாைலயில்	விைரந் 	ெசல்ல	 ந்த .	வழியில்	எதிர்ப்பட்டவர்களிடம்
எல்லாம்	ெகா ங்ேகா ர்	நிைலையப்பற்றி	அவர்கள்	ேகட்டறிந்தார்கள்.
ெகா ங்ேகா ர்	 வ ம்	ெகாள்ைளக்காரர்கைளப்	பற்றிய	பயம்
பரவியி ப்பதாக	வழிப்ேபாக்கர்களிடமி ந் 	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .
வழிப்ேபாக்கர்கள்	சிலரிடம்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிையப்	பற்றிக்
ேகட்டான்	 மரன்நம்பி.	ெகா ங்ேகா ர்	நகரி ம்	அந்தப்	ெபண்காணாமற்
ேபாய்விட்ட	ெசய்தி	பரபரப்ைப	உண் 	பண்ணியி ப்பதாக	அவர்கள்
ெதரிவித்தார்கள்.	 மரன்	இவ்வா 	வழியிைட	எதிர்ப்பட்டவர்கைள	விசாரித்த
ேபாெதல்லாம்	வலிய ம்	 ழிய ம்	உள் ர	நைகத் க்	ெகாண்டார்கள்.	“அந்த
ஆந்ைதக்கண்ணைன ம்	அவன்	 லத்தினைர ம்	 ண்ேடா 	ேவர ப்ேபன்”
என் 	வஞ்சினம்	 றினான்	 மரன்.	தைலநக க் ம்	ெகா ங்ேகா க் ம்
இைடப்பட்ட	சிற் ார்களி ம்	அம்பலங்களி ம்	 டப்	பய ம்	பரபரப் ம்
பரவியி ந்தன.

கதிரவன்	மைலவாயில்	வி வதற் 	 ன்னதாகேவ	அவர்கள்	ெகா ங்ேகா ைர
அைடந் 	விட்டார்கள்.	பைடக்	ேகாட்டத்தில்	இ ந்த	வீரர்கள்	யாவ ம்
ெபான்வானியாற் 	 கத் வாரத்தி ம்	கடற்கைரேயாரப்	ப திகளி ம்
காவ க் 	அ ப்பப்பட் ந்ததனால்	ேகாட்டத்தில்	வீரர்கள்	அதிகமாக	இல்ைல.
இரண்ெடா 	காவலர்க ம்	மிகச்சில	வீரர்க ேம	இ ந்தனர்.	அவர்கைளக்
ேகட்டேபா ம்	“ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகரின்	மகள்	அ தவல்லி
காணாமற்ேபான 	உண்ைமேய”	-	என் 	ெதரிவித்தார்கள்.	அேத	சமயத்தில்
இன்ேனார்	உண்ைமேயா 	 ரண்ப வதாக ம்	இ ந்த 	இந்தச்	ெசய்தி.

கடலில்	ெகாள்ைளக்காரர்களின்	மரக்கலங்கள்	 தல்	நாள்	மாைல	எந்த	இடத்தில்
நின்றி ந்தனேவா	அந்த	இடத்திலி ந் 	 ன்ேனறேவா,	பின்	வாங்கேவா	இல்ைல
என் 	 றினார்கள்.	அ தவல்லி	காணாமற்	ேபாய்விட்டாள்	என்ற	ெசய்தி ம்
ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்	கடலில்	அேத	இடத்தில்தான்	இ க்கின்றன	என்பைத ம்
இைணத் ப்	பார்த்தேபா 	ஒன்ேறாெடான் 	ெபா ந்தவில்ைல.	ஆனால்
சிந்திப்பதற் 	ஒ 	காரண ம்	இ ந்த .	 கத் வாரத்திலி ந் 	நக க் ள்	வர
ஏற்றப 	ெபான்வானியாற்றின்	கால்வாய்	ஒன் 	இரத்தின	வணிகரின்	மாளிைகப்
றக்கைடைய	ஒட் ச்	ெசல்கிற .	அந்தக்	கால்வாய்	வழிேய	சி 	மரக்கலங்கள்,
பாய்மரப்	பட கள்	ஊ க் ள்	ேபாக் 	வர 	உண் 	என்பைத	நிைன 	 ர்ந்தான்
மரன்.

ஒ கணம்	இரத்தின	வணிகளின்	மாளிைகக்ேக	ேநேர	ெசன் 	நிைலகைள



அறியலாமா	என் 	ேதான்றிய 	அவ க் .	அ த்த	கணம்	அப்ப ச்	ெசய்யப்
வ 	சரியில்ைல	என் 	ேதான்றிய .	அைமச்சர்	ெப மானால்	தன்ேனா

அ ப்பப்பட் க் ம்	வலிய ம்	 ழிய ம்	தான்	எங் 	ெசன்றா ம்	உடன்
வ வார்கள்	என்ப ம்	அவன்	அப்ப ச்	ெசல்வதற் 	ஒ 	தைடயாயி ந்த .	ேம ம்
ெகா ங்ேகா ர்	நகரம்	 வ ேம	கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்கைளப்	பற்றிய
பரபரப்பில்	ஆழ்ந்தி க் ம்	ேபா 	பைடக்ேகாட்டத் த்	தைலவனாகிய	தான்
இரத்தின	வணிக ைடய	மாளிைகைய	மட் ம்	ேத ச்	ெசல்வ 	பல க் ச்
சந்ேதகங்கைள	உண்டாக்கக் ம்	என் ம்	அவனால்	உணர	 ந்த .

அந்த	ேவைளயில்	அவ க் 	உண்டாகிய	சீற்றம்	உடேன	ெசயலாற்ற	 யாத
சீற்றமாக	இ ந்த .	எப்ப ம்	அன்றிர 	ேதர்ந்ெத த்த	வீரர்கள்	சிலேரா 	படகில்
ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்	நி த்தப்பட் க் ம்	ப திக் ள்	 ைழவெதன்
திட்டமிட்டான்	அவன்.	கடம்பர்கள்	என் ம்	ெகாள்ைளக்காரர்	 ட்டத்ைத
நிர் லமாக்கிவிடேவண் ம்	என் ம்	அளவிற் 	அவ ள்	ஆத்திரம்
நிைறந்தி ந்த .	எங் ம்	பய ம்	பரபரப் ம்	நிைறந்தி ந்த	 ழ்நிைலயில்
ெகா ங்ேகா ர்	நகரேம	உறங் ம்	நள்ளிர 	ேவைளயில்	கடற்	பிரேவசம்
ெசய்வெதன் 	தீர்மானித்தான்	 மரன்	நம்பி,	வலியைன ம்	 ழியைன ம்	 ட
இயன்றவைர	தவிர்க்க	வி ம்பினான்	அவன்.	அதனால்	அவர்கள்	உறங்கியபின்தன்

வின டன்	ெபான்வானிக்	கால்வாய்	வழிேய	படகில்	 றப்படேவண் ெமன்ப
அவன்	திட்டம்.

“அேத	கால்வாய்	வழியாக	நாம்	 றப்ப கிற	ேவைளயில்	ெகாள்ைள	மரக்கலத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள்	கடலிலி ந் 	நக க் ள்	வந் 	ெகாண் ந்தால்	என்ன
ெசய்வ ?”-	என் 	வினவினான்	 மரனின்	வீரர்	 வில்	ஒ வன்.	அதற் க்
மரன்	ம ெமாழி	 றினான்.

“இத்தைகய	கடற்ேபாரில்	ெவல் ம்	 க்கங்கைள	நம்	ேபரரச ம்
கடற்பிறக்ேகாட் யவர்	என்ற	சிறப் 	அைடெமாழி	ெபற்றவ மான	மாமன்னர்
ெசங் ட் வர்	நமக் ப்	பழக்கியி க்கிறார்	என்றா ம்	இர ேவைளயில்	நாம்
ன்ெனச்சரிக்ைகயாகேவ	ெசல்லேவண் ம்.”

“ஆம்;	இத்தைகய	பலக் ைறவான	ேவைளகளில்	 த்திையவிட	 க்திையேய
அதிகம்	பயன்ப த்தேவண் ம்”	என்றான்	 மரன்.
-------------	
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ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்திற் 	அ கிலி ந்த	ெபான்வானியாற் க்
கிைளக்	கால்வாயிலி ந் 	நள்ளிர 	ேவைளயில்	அந்தப்	பட 	 றப்பட்ட .	படகில்
ெகா ங்ேகா ர்	 மரன்	நம்பி ம்	அவ க் 	அந்தரங்கமானவர்களாகிய	பைடக்
ேகாட்டத் 	வீரர்கள்	 வ ம்	இ ந்தனர்.	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவளின்
ஊழியர்களாகிய	வலிய ம்	 ழிய ம்	பைடக்ேகாட்டத்தில்	உறங்கிக்
ெகாண் ந்தேபா 	அவர்க க் த்	ெதரியாமேல	 மரன்	 றப்பட் ந்தான்.
கத் வாரத்ைத	ெந ங் கிறவைர	அந்தக்	கால்வாயின்	இ ற ம்	அடர்ந்த

ேசாைலகள்	இ ந்தன.	இயல்பாக	இ ண் ந்த	 ழைல	இந்தச்	ேசாைலகள்
ேம ம்	இ ளாக்கியி ந்தன.	எனேவ	பிறரறியாமற்	ெசல்வதற் 	அந்தச்	 ழ்நிைல
மிக ம்	 ைண	ெசய்த .

ந க்கட க் ள்	அவர்க ைடய	பட 	ெசன்றேபா 	அைலகள்
அதிகமாயி ந்தன.	கடலில்	கடம்பர்க ம்	ஆந்ைதக்	கண்ண ம்	மரக்கலங்கைள
நி த்தியி ந்த	இடேமா	ஒன்றைர	நாழிைகப்	பயணத் க் ரிய	ெதாைல
இ க் ெமன் 	ேதான்றிய .	கடலில்	அந்தப்	ப தியின ேக	ஒ 	சி 	தீ ம்
அைமந்தி ந்த .	படகில்	ேபாய்க்ெகாண் க் ம்	ேபாேத	என்ன	ெசய்வ 	என்ப
பற்றிக்	 மரன்	நம்பி	திட்டமிடத்	ெதாடங்கினான்.	அவன்	 ப்பாக ம்
தீவிரமாக ம்	சிந்திக்கத்	ெதாடங் கிறான்	என்பதறிந்த	நண்பர்கள்	மகிழ்ந்தனர்.

‘இந்த	அகாலத்தில்	ஆந்ைதக்கண்ணன்	உட்பட	எல்லாக்	ெகாள்ைளக்காரர்க ம்
தத்தம்	மரக்கலங்களில்	இ ப்பார்களா?	அல்ல 	கலங்களிலி ந் 	இறங்கித்
தீவில்	ஒய் 	ெகாண் ப்பார்களா?	தீவில்	இ ப்பார்களானால்	நாம்	கலங்களில்
ைழயலாம்.	கலங்களில்	இ ப்பார்களானால்	நாம்	தீவில்	 ைழயலாம்.	இவர்கள்

சிைறப்பி த் 	வந்த	இரத்தின	வணிகளின்	மகைள	எங்ேக	தங்க
ைவத்தி க்கிறார்கெளன்ப ம்	நமக் த்	ெதரியேவண் ம்’	-	என்ெறல்லாம்
சிந்திக்கத்	ெதாடங்கினான்	அவன்.	ெமல்ல	ெமல்ல	அவர்கள்	பட 	ெகாள்ைள
மரக்கலங்கள்	நி த்தப்பட் ந்த	ப திைய	ெந ங்கிய .	தீவில்	ஒ ங்கியி ந்த
ஒ 	ப தியில்	இறங்கிச்	 ற் ச்	 ழல்கைள	அறிந்த	பின்	ேமேல	என்ன	ெசய்ய
ேவண் ேமா	அைதச்	ெசய்வெதன் 	 	ெசய்தான்	 மரன்.

அவர்க ைடய	பட 	தீவ ேக	ஒ ங்கியேபா 	தீ 	அைமதியாயி ந்த .
க ம் தங்கைளப்ேபால்	அடர்ந்த	மரங்கள்	ெதன்பட்டன.	நால்வ ம்	படைகக்



கைரய ேக	இ த் 	அ 	உட்கட க் 	நகர்ந் 	விடாமல்	மரத் டன்	இ க்கிக்
கயிற்றால்	பிைணத்தபின்	தீ க் ள்	ெசன்றனர்.	தீவில்	-	ெகாள்ைளக்	காரர்கள்
யா ம்	தங்கியி ப்பதற்கான	எந்த	அைடயாள ம்	ெதரியவில்ைல.	தீேவாரமாக
நி த்தியி ந்த	மரக்கலங்களில்	எந்த	மரக்கலத்தில்	ெகாள்ைளக்காரர்கள்
தைலவனாகிய	ஆந்ைதக்	கண்ணன்	தங்கியி ப்பான்	என் 	அ மானம்	ெசய்ய
ைனந்தான்	 மரன்.	 தலில்	அ 	அவ்வள 	 லபமான	காரியமாயில்ைல.	ேநரம்

ெசல்லச்	ெசல்ல	கவைல ம்	அதிகமாகிக்	ெகாண் ந்த .	இ தியில்	 மரேன
தனக் ள்	ஒ 	 	ெசய் 	ெகாண் 	அைத	மற்றவர்க க் 	விவரித்தான்.

“நண்பர்கேள	!	நீங்கள்	யாவ ம்	இங்ேகேய	தங்கியி க்க	ேவண் ம்	நான்	தி ம்பி
வ கிறவைர	கண் ப்பாக	இங்கி ந் 	அைசயக்	 டா .	நான்	தி ம் வதற் த்
தாமதமானால்	நீங்களாகேவ	எனக் 	ஏேத ம்	அபாயெமன் 	கற்பைன	ெசய்
ெகாள்ள ம்	ேவண் யதில்ைல.	படைகமட் ம்	நான்	ெகாண் 	ெசல்ேவன்.
அைடயாளமாக	நான்-உங்கைள	இ க்கச்	ெசால்கிற	இடத்திேலேய	நீங்கள்
இ க்கேவண் ய 	மிகமிக	அவசியம்.	ஏெனனில்	நான்	எந்த	அவசரத்தில்	தி ம்பி
வந்தா ம்	நீங்கள்	உடேன	என்ேனா 	 றப்பட	ஆயத்தமாயி க்க	ேவண் ம்.
தி ம்பி	வந் 	நான்	தீவில்	இறங்கி	உங்கைளத்	ேத ம்ப 	ஆகிவிடக்	 டா .”

அவன்	 றியப ேய	ஆயத்தமாயி க்க	அவர்கள்	இணங்கினர்.	 மரன்	படகில்
றப்பட்டான்.	அந்தக்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்க க்கிைடேய	ெசல்வ 	மிக ம்
க னமாயி ந்த .	சில	மரக்கலங்களில்	உ விய	வா டன்	கடம்பர்கள்	காவ க்
நின்றார்கள்.	இன் ம்	சில	மரக்கலங்கள்	அைமதியைடந்தி ந்தன.	தான்	அந்த
நிைலயில்	அப்ேபா 	மிகமிக	அபாயமான	காரியத்ைதச்	ெசய்
ெகாண் க்கிேறாம்	என்பைதக்	 மரன்	ஒவ்ெவா 	கண ம்	உணர்ந்தான்.
ெகாள்ைளக்காரர்களின்	மரக்கலங்க க் 	இைடேயதான்	படகில்	ெசல்வைத
அவர்களில்	யாராவ 	பார்த் 	விட்டால்	என்ன	ஆ ம்	என்பைத	நிைனக்கத்
ெதாடங்கிய	ேபாேத	பாதாதிேகச	பரியந்தம்	ந ங்கிய .

பட 	ெச த்திச்	ெசல் ம்ேபா ம்	கவனமாக	ெச த்திச்	ெசல்லேவண் யி ந்த .
இ ளின்	மி தியினால்	வழி	ெதரியாமேலா	கவனக் ைறவாகேவா	ெப
மரக்கலங்களில்	எங்காவ 	தன்	பட 	இ த்ேதா,	ேமாதிேயா,	ஓைச	எ ந்தால்	-
உடேன	பாய்ந்ேதா 	வ ம்	 ரட் க்	கடம்பர்களிடம்	தான்	சிக்கிக்ெகாள்ள	ேநரி ம்
என்பைத ம்	நன் 	உணர்ந் ,	தன்	விழிப்ேபா 	இ ந்தான்	 மரன்.	ஒன் ம்
ரியாமல்	 திர்	ேபாலி ந்த	பல	மரக்கலங்களின்	பக்கங்களில்	 ைழந் 	தி ம்பி
வந்த	பின்நன் 	அலங்கரிக்கப்பட்ட ம்	மற்றவற்ைறக்	காட் ம்	சிறப்பாக
ேவ பட் த்	ேதாற்றமளித்த ம்,	மிகப்	ெபரிய மான	ஒ 	மரக்கலம்	ெதரிந்த .
அதன்	உச்சியில்	கபால ம்	ெகா வா மாகப்	பறந்த	கடம்பர்களின்	 ரமான
ெகா ,	ேமல்	தளத்தில்	நாட் யி ந்த	தீப்பந்த	ஒளியில்	மங்கலாகத்	ெதரிந்த .
எல்லா	மரக்கலங்களி ேம	கடம்பர்களின்	ெகா 	பறந்த 	என்றா ம்	இந்தப்	ெபரிய



மரக்	கலத்தில்	-	மிகப்	ெபரியதாக ம்	அதிக	உயரத்தி ம்	பறந் 	ெகாண் ந்த .
தளத்தில்	காவலர்க ம்	நின் 	ெகாண் ந்தனர்.	 மரன்	தனக் ள்
சிந்தித்தான்.

‘ ழ்நிைலகைள ம்	ேதாற்றத்ைத ம்	ெகாண் 	ஆரா மிடத் 	இ தான்
ஆந்ைதக்கண்ணனின்	மரக்கலமாக	இ க்க	ேவண் ம்.	இந்த	மரக்கலத்தில்	ஏறிப்
பார்ப்பதற் 	மட் ம்	ஒ 	வாய்ப் க்	கிைடத்தால்	என்	ஆ யிர்க்	காதலி	அ தவல்லி
எங்ேக	சிைறப்பட் க்கிறாள்	என்பைதக்	கண் பி த் 	விடலாம்.’

‘ேமேல	என்ன	ெசய்யலாம்?	என்ன	ெசய்தால்	நான்	நிைனத்த 	ைக ம்?’	-
என்ெறண்ணியப ேய	அந்தப்	ெப 	மரக்கலத்தின்	நான் 	பக்கத் ச்
ழ்நிைலகைள ம்	கணித்தறிவதற்காக	வலம்	வ வ ேபால்	படகில்	ஒ ைற
ற்றி	வந்தான்.

மரக்கலத்தின்	ஒ 	ப தியில்	வலிைமயான	கயிற் 	ஏணி	ஒன் 	ெதாங்கிக்
ெகாண் ந்த .	கடற்பரப்பிலி ந் 	மரக்கலத்தின்	ேமல்தளத்திற் 	ஏறிச்
ெசல்வதற் 	அ தான்	ஒேர	வழி	என்பைத	அவனால்	உய்த் ணர	 ந்த .
ஆனா ம்	அப்ப க்	கயிற்ேறணி	வழியாக	ஏறிச்	ெசல்வதற் 	 ன்,	மற்ற
மரக்கலங்களில்	காவ க்காகத்	தளத்தில்	நிற்பவர்க க் த்	தான்
கயிற்ேறணியில்	ஏ ம்	காட்சி	ெதரி மா?	அந்தக்	காட்சியினால்	அவர்கள்
கவரப்ப வார்களா	என்பைதச்	சிந்திக்க	ேவண் யி ந்த .

நல்லேவைளயாகக்	கயிற்ேறணி	ெதாங்கிய	ப திக் 	ேநர்	எதிேர	பார்ைவயிலி ந்த
மரக்கலத்தின்	தளத்தில்	தீப்பந்தங்கேளா 	காவ க் 	நின்ற	வீரர்கள்
அப்ேபா தான்	பந்தங்கைள	அவித் விட் 	உறங்கப்	ேபாகத்
ெதாடங்கியி ந்தார்கள்.	அைதத்	தவிர	மற்ற	மரக்கலங்க க் க்	காட்சி
ெதரியாதப 	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	கலேம	மைறத் வி ம்	என் 	ெதரிந்த .

தான்	வந்தி ந்த	சி 	படைக	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	மரக்	கலத்ேதா
பிைணத் விட் 	கயிற்ேறணியில்	ஏ வதற் த்	ெதாடங்கினான்	 மரன்.
காற்றினால்	ஒ 	ெதால்ைல	ஏற்பட்ட .	அவன்	மரக்கலத்ேதா 	பிைணத்த	பட 	-
காற்றில்	மரக்	கலத்ேதா 	உறாயத்	ெதாடங்கியதனால்	ஏற்பட்ட	ஒைச	-	ேவ
மரக்கலங்க க் 	எட் 	யாராவ 	அைதக்	கவனிக்க	ேநரி ேமா	என்
தயங்கினான்	 மரன்.

கடல்	அைலகளின்	ஒைசயில்	அந்த	ஓைச	ெபரிதாகக்	ேகட்காததினாேலா	அல்ல
அப்ப 	ஒ 	சப்தம்	பல	மரக்	கலங்கள்	அ க ேக	நி த்தியி க் ம்	கடற்
ப தியில்	இயல்	பாகேவ	உண்டா ம்	என் 	பிறர்	எல்லாம்	க திவிட்டதினாேலா,
மர க் 	ஒர்	அபாய ம்	ஏற்பட	அந்த	ஓைச	ஏ வாகவில்ைல.	கயிற்ேறணியில்



அ க்க 	ஏறிப்	பழக்கமில்லாத	காரணத்தால்	விைரவாக	ஏற	 யவில்ைல.	அந்த
மன	நிைலயில்	இ ந்த	பதற்ற ம்,	பழக்கமில்லாத	கயிற்ேறணியில்	ஏ ம்	காரிய ம்
ேசர்ந் 	 மரைன	விைரவாக	இயங்க	 யாமற்	ெசய்தன.	ெசய்த ம்,
ழல்த மாகிய	நிைலயில்	கயிற்ேறணிையத்	தாங்கி	ெமல்ல	ெமல்ல	ேமேலறிய

ேவைளயில்	ேமேல	கப்பவின்	மரச்	சட்டங்களாகிய	தளத்தில்	யாேரா	நடந்
ெசல் ம்	கால ேயாைச	ேகட்கேவ	கயிற்ேறணிேயா 	பக்கவாட் ல்
ஒண் க்ெகாள்ள	ேவண் யதாயிற் .

இவ்வா 	நீண்ட	ேநரம்	 யன் 	ேமல்தளத்ைத	அைடந்தான்	 மரன்.	ேமல்
தளத்திலி ந் 	ப களில்	இறங்கி	உள்ேள	மரக்	கலத்தின்	ப திக க் ச்	ெசல்ல

யாமல்	அந்தப்	ப 	இறங் கிற	வழியில்	உ விய	வா டன்	கடம்பன்	ஒ வன்
அமர்ந்தி ந்தான்.	அவன்	கண்ணயர்கிறவைர	 மரன்	நம்பி	காத்தி ந்தான்
‘ப களில்	இறங் ம்ேபா 	யாராவ 	எதிேர	வந்தால்	என்ன	ெசய்வ ?’
என்பைதெயல்லாம்	சிந்திக்க	ேநரேமா	வாய்ப்ேபா	இல்ைல.	மரக்கலத்தின்
உட்பக்கத்தில்	ஒவ்ெவா 	த ப்பாகத்	த க்கப்பட் ந்த	அைறகளில்	எதிலாவ
ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகரின்	மக ம்	தன்	ஆ யிர்க்	காதலி மாகிய
அ தவல்லி	சிைற	ைவக்கப்பட் ப்பாளா	என் 	கண் பி ப்பேத	அவ ைடய
தன்ைம	ேநாக்க	மாயி ந்த .

ப யிறங்கிய ம்	 தற்	 டத்தில்	 தம்	ப த் 	உறங் வ 	ேபால்	ெப ங் றட்ைட
விட் 	உறங்கிக்	ெகாண் ந்தான்	ஆந்ைதக்கண்ணன்.	அந்த	மாமிச	மைலயின்
அ ேக	ம க் டங்கள்	கவிழ்ந் 	கிடந்தன.	விகாரமாகக்	கால்	பரப்பி	வீழ்ந்
கிடக் ம்	அந்தக்	ெகாள்ைளயர்	தைலவைனப்	பார்ப்பதற்ேக	பயமாக ம்	அ
வ ப்பாக ம்	இ ந்த .	ெகாள்ைளய க்கிற	ெபா ள்கைள ம்,	ெபான்,	மணி,
த் 	 தலியவற்ைற ம்	பா காப்பாக	நிைறத் 	ைவக்கிற	ப திகைள ம்	அந்த

மரக்கலத்தி ள்ேள	 ற்றிப்	பார்த்தான்	 மரன்நம்பி	பலநாள்	 ற் ைகக் ரிய
உண ப்ெபா ள்க ம்,	ஏற்பா க ம்	அந்த	மரக்கலத்தில்	இ ப்பைத	அவனால்
ரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .	ஆயி ம்	அ தவல்லிையப்	பற்றிய	விவரம்	எ ம்
ெதரியவில்ைல.	ேவ 	சில	மரக்கலங்களி ம்	அவன்	ஏறி	இறங்கினான்.	ஒ 	ெபரிய
ற் ைகக் ம்,	ெகாள்ைளயிட க் ம்	ேவண் ய	எல்லா	ஏற்பா க ட ம்	அந்தக்

கலங்கள்	வந்தி ப்ப 	விநா க் 	விநா 	உ திப்பட்ட .	அவன்	மனதில்	ஆள்
வலிைம ம்,	ஆ தங்களின்	வலிைம ம்	 ட	அவர்களிடம்	மி தியாய்	இ ப்பைத
அவன்	அங்ேக	ெதளிவாகக்	கண் ணர்ந்தான்.	ஒற்றறிவதற்காக	ஏறி	இறங்கிய
மரக்கலம்	ஒன்றில்	காவ க்கி ந்த	ெகாள்ைள	வீரர்கள்	இ வ ைடய
உைரயாடைல	அவன்	ஒட் க்	ேகட்க	ேநர்ந்த .

“இந்த	 ற் ைகயினால்	நமக் ப்	ெப ம்	பயன்	வரப்	ேபாகிற .	நல்ல	வாய்ப் 	இ .
ேசர	ேவந்தர்	ெசங் ட் வர்	வட	திைசயில்	 யிலா வம்	வைர	பைடத்
தைலவர்க ட ம்,	ேசர	ைசன்யத்தின்	ெப ம்பான்ைமயான	வீரர்க ட ம்



பைடெய த் ச்	ெசன்றி க்கிறார்.	ெகா ங்ேகா ரிேலா	வஞ்சிமா	நகரத்திேலா
வீரர்கள்	அதிகமில்ைல.	இந்த	இரண் 	ெப நகரங்களி ம்	உள்ள	ெசல்வங்கைளக்
ெகாள்ைளயிட	இைதவிடப்	ெபான்னான	சமயம்	நம்	தைலவ க் 	வாய்க்கா ”
என்றான்	 தற்	கடம்பன்.

“ஆம்!	ேநற்றிர ட	நம்மவர்களிற்	சிலர்	கடலிலி ந் 	ெபான்வானியாற்
கத் வாரத்தின்	வழிேய	ெகா ங்ேகா ரின்	நிைலைய	ஒற்றறிவதற்காகச்

ெசன் 	வந்தார்களாேம?	எப்ப 	இ க்கிற 	நிைலைம?”	என் 	 தல்வைனக்
ேகட்டான்	இரண்டாங்	கடம்பன்.

இந்த	இடத்தில்	 மரன்நம்பியின்	 லன்கள்	 ர்ந் 	ஒன்றாகி	அந்தப்	ேபச்ைச
உற் க்	ேகட்டன.	அப்ப 	ெபான்வானி	 கத் வாரத்தின்	வழிேய	ஒற்றறியச்	ெசன்ற
கடம்பர்	 வினரால்தான்	அ தவல்லி	சிைறப்பட் க்க	ேவண் 	ெமன்
அவனால்	 கிக்க	 ந்த .
--------------	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	



7.	���������������
�������

அன் 	நள்ளிரவில்	உடன்	வந்த	வீரர்கைள	ந க்கடல்	தீவில்	காத்தி க்கச்
ெசய் விட் க்	கடம்பர்களின்	ெகாள்ைள	மரக்	கலங்களில்	 ந் 	உளவறியச்
ெசன்ற	 மரன்நம்பி	தி ம்பி	வரத்	தாமதமான	ஒவ்ெவா 	விநா ம்	காத்தி ந்த
ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்ேகாட்டத் 	வீரர்கள்	கணக்கற்ற	சந்ேதக	நிைன களால்
ழப்பமைடயலானார்கள்.	ஒ 	ேவைள	 மரன்	நம்பி	கடம்பர்களின்	ைகயில்

சிக்கிச்	சிைறப்பட் 	விட்டாேனா	என்ற	சந்ேதக ம்	இைடயிைடேய	மனத்தில்
ேதான்றி	அவர்கைள	பய த்திய .	நல்ல	ேவைளயாக	ேம ம்	அவர்க ைடய
ெபா ைமையச்	ேசாதிக்காமல்	 மரன்	நம்பி	தி ம்பி	வந் 	ேசர்ந்தான்.

வந்த ம்	வராத மாக,	“உடேன	வந்த 	ேபாலேவ	கைரக் த்	தி ம்பி	வி ேவாம்!
ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்திற் ச்	ெசன் 	மற்றவற்ைறச்	சிந்திப்ேபாம்”
என் 	அவர்கைள	விைர 	ப த்தினான்	 மரன்	நம்பி	அவன்	அவ்வா 	விைர
ப த் வதற் 	ஏேத ம்	காரணம்	இ க்க	ேவண் ெமன் 	உணர்ந்தவர்களாக
அவர்க ம்	உடேன	அவேனா 	படேகறிப்	 றப்பட்டனர்.	பட 	கடலின்	அைலகள்
நிைறந்த	ப திைய	எல்லாம்	கடந் 	ெபான்வானி	 கத் வாரத்ைத
அைடகின்றவைர	அவர்கள்	ஒ வேராெடா வர்	அதிகமாகப்	ேபசிக்
ெகாள்ளவில்ைல.

கைர	ேசர்ந்தபின்	வி வதற் க்	ெகாஞ்ச	ேநரேம	இ ந்த .	 மரன்நம்பி	உட்பட
யாவ ேம	ேசார்வைடந்தி ந்தார்கள்.	ேபசி	 	ெசய்ய	ேவண் யவற்ைறக்
காைலயில்	ேபசிக்	ெகாள்ளலாம்	என்ற	எண்ணேம	அவர்க க் 	அப்ேபா
ேதான்றிய .	உறங் கின்ற	மனநிைல	யா க் ேம	இல்ைல	என்றா ம்	உட க்
ஓய் 	ெகா க்க	ேவண் யி ந்த .	ம நாள்	ெபா 	 லர்ந்த .
பைடக்ேகாட்டத் 	வீரர்கள்	கலந் 	ேபசினார்கள்.	 மரன்	நம்பியின்	மனம்
ெகாள்ைளக்	காரர்களால்	கடத்தப்பட்டதாகக்	 றப்பட்ட	அ தவல்லியின்	நிைல
என்னேவா,	ஏேதா	என்பைதப்	பற்றிய	கவைலயில்	ஆழ்ந்தி ந்தா ம்
வீரர்களிைடேய	அவன்	சில	திட்டங்கைளக்	 றலானான்.

“பல ைற	நம் ைடய	ெப மன்னர்	ெசங் ட் வரால்	ஓட	ஓட	விரட்டப்பட் க் ம்
இந்தக்	ெகா ய	கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்களான	கடம்பர்கள்	ம ப 	சமயம்	பார்த்
ற் ைகயிட் க்கிறார்கள்.	நம்	மன்ன ம்	ேசர	நாட் ப்	ெப ம்	பைடக ம்

வடக்ேக	பைடெய த் ச்	ெசன்றி ப்பைத	அறிந்ேத	ெகாள்ைளக்காரக்	கடம்பர்கள்



இந்த	ஏற்பாட்ைடச்	ெசய்தி க்கிறார்கள்.	ெகா ங்ேகா ர்ப்பைடக்	ேகாட்டத்திேலா
நாம்	சிலர்தான்	இ க்கிேறாம்.	தைலநகரில்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயிலி ந்
தம்ைம	வந் 	சந்திக் ம்ப 	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	எனக் க்
கட்டைளயிட் ந்தார்.	அவைரப்	ேபாய்ப்	பார்த் 	வந்ேதன்.	கடற்கைரயி ம்,
ெபான்வானி	 கத் வாரத்தி ம்	ெகா ங்ேகா ர்	நகரி ம்	பா காப்
ஏற்பா கைளப்	பலப்ப த் மா 	என்ைன	அைமச்சர்	ெப மான்	ேவண் க்
ெகாண் க்கிறார்.	ேம ம்...”என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வந்த	 மரன்	நம்பி
தயங்கிப்	ேபச்ைச	நி த்தினான்.

“ேம ம்	என்ன?...ஏன்	ெசால்ல	வந்தைதப்	பாதியிேலேய	நி த்திவிட் ர்கள்?”
என் 	வினவினான்	பைடக்	ேகாட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	வீரெனா வன்.	ஆனால்	 மரன்
நம்பிேயா	தன்	தயக்கத்ைத	ெதாடர	விட்டவனாக	ேம ம்	சிந்தைனயில்
ஆழ்ந்தான்.	அவன்	ெசால்வதற்கி ந்த	ெசய்திேயா	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின
வணிகர்	மகள்	அ தவல்லி	காணாமற்ேபானைதப்	பற்றிய .	அைதத்	தாேன	பைட
வீரர்களிடம்	தன்	வாய்ெமாழியினால்	ெசால்லி	விவரிப்பதற் 	அவன்	மனம்
ேவதைனப்பட்ட .	என்ன	காரணத்தினாேலா	இவ்வள 	பா காப்
ஏற்பா கைள ம்	மீறி	ெகா ங்ேகா ரில்	அப்ப 	ஒ 	நிகழ்ச்சி	நடந்தி க் ம்
என்பைத	அவன்	மனம்	நம்ப	ம த்த .

ஆனால்	ெகா ங்ேகா ர்	நகெரங் ம்	அப்ப 	ஒ 	நிகழ்ச்சி	நடந்தைத ம்,	அைத
அேத	இரவில்	நகர்	பரிேசாதைனக்காக	வந்தி ந்த	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்
அறிந் 	ெசன்றைத ம்	பற்றிப்	பரபரப்பாகப்	ேபசிக்ெகாண் ந்தார்கள்.	இரத்தின
வணிகர்	வீட் ல்	தாேன	ேநரிற்ெசன் 	இச்ெசய்திபற்றி	அறிய	 மரன்நம்பி
சினான்.	ஆனால்	இரத்தின	வணிகரின்	வீட் ம்	அதற் ரிய	ேசாகம்

பரவியி ப்பதாகேவ	மற்றவர்கள்	 லம்	அவன்	ேகள்விப்பட்டறிய	 ந்த .
இப்ேபா 	வீரர்கள்	தி ம்பத்	தி ம்ப	அவைனக்	ேகள்விகளால்	 ைளக்கத்
ெதாடங்கினர்.	எனேவ	அவன்	தன்	மனத்தில்	ஏற்பட்ட	சந்ேதகத்ைதக்	 ற
ேவண் யதாயிற் .	கப்பலில்	கடம்பர்கள்	ேபசிக்ெகாண் ந்தைத	ஒட் க்
ேகட்டதிலி ந் 	அ தவல்லி	காணாமற்	ேபான	இரவில்	அவர்கள்	ெபான்வானி
கத் வாரத்தின்	வழி	வந் 	தி ம்பியி க்கிறார்கள்	என்ேற	ெதரிந்த .	தான்

ெகாள்ைளக்	கப்பலில்	ஒட் க்ேகட்டறிந்த	ெசய்திையக்	 றாமேல,	“அ தவல்லி
ெகாள்ைளக்காரர்களான	கடம்பர்களிடம்	சிைறப்பட் ப்ப 	சாத்தியெமன
உங்க க் த்	ேதான் கிறதா?”	என் 	தன்	நண்பர்களான	பைடக்ேகாட்டத்
வீரர்களிடம்	ேகட்டான்	 மரன்	நம்பி.

“சாத்தியெமன் 	ேதான்றவில்ைலதான்	பைடத்தைலவேர.	ஆனால்	சாத்தியமில்ைல
என் ம்	எப்ப 		
ம ப்ப ?”	என்ேற	அவர்களிடமி ந் 	ம ெமாழி	கிைடத்த .



அதன்பின்	அந்த	வினா க் 	விைட	காண்பைத	வி த் 	 ற் ைகயிட் க் ம்
ெகாள்ைளக்காரர்களின்	மரக்கலங்கைள	விரட் ய ப்ப 	எவ்வா 	என்பைத ம்
அவர்களிடமி ந்த	இரத்தின்	வணிகரின்	மகள்	அ தவல்லிைய	மீட்ப 	எவ்வா
என்பைதப்	பற்றி ேம	பைடக்ேகாட்டத் 	வீரர்கேளா 	அவன்	கலந்தாேலாசிக்க
ேவண் யி ந்த .	பல	ெகாள்ைளமரக்	கலங்களில்	 ற் ைகயிட் க் ம்
எண்ணிக்ைக	நிைறந் 	 ரட் க்	ெகாள்ைளக்காரர்கேளா 	சில	வீரர்கைளக்
ெகாண் 	மட் ேம	ேந க் 	ேநர்	எதிர்ப்பெதன்ப 	சாத்தியமில்ைல.	ஆகேவ
சா ர்யத்தால்	எதிரிகைள	மடக்க	ேவண் ய	நிைலயில்	தாங்கள்	இ ப்பைத
மரன்	நம்பி	நன் 	உணர்ந்தி ந்தான்.

தி ெரன் 	இ ந்தாற்ேபாலி ந் 	நண்பர்களிடம்	விேநாதமான	ேவண் ேகாைள
வி த்தான்.

“ேசர	நாட் 	அரச	 த்திைரயாகிய	விற்ெகா 	இலச்சிைனேயா 	 ய	 த்தம்
க்	ெகா த்	திைரச்சீைலகள்	சில	 	இப்ேபா 	உடேன	ேவண் ம்.	நம
ழ்ச்சிைய	அைவ	 லேம	ெதாடங்க	 ெமன் 	ேதான் கிற .”

“பைடத்	தைலவேர!	உங்கள்	ேவண் ேகாள்	விேநாதமாக	இ க்கிற .	வலிைமயான
ஆட்கள்	இ ந்தாேல	ெகா யவர்களான	கடம்பர்கைள	ெவற்றி	ெகாள்வ 	அ ைம.
நீங்கேளா	ேசர	நாட் க்	ெகா ச்	சீைலகைளக்	ெகாண்ேட	அவர்கைள	ெவன் விட
நிைனக்கிறீர்கள்”	என் 	சந்ேதக ம்	தயக்க மாக	ஒ 	வீரனிட்மி ந் 	பைடத்
தைலவன்	 மரன்	நம்பிக் 	ம ெமாழி	கிைடத்த .

மரன்	நம்பி	அைதக்ேகட் 	மனந்தளரேவா	தயங்கேவா	ெசய்யாமல்	சிரித்த
கத் டேனேய	அந்த	வீர க் 	ம ெமாழி	 றலானான்.	“மரத்ைத	ேநாக்கிக்

கற்கைள	எறிேவாம்.	கற்களால்	மாங்காய்கள்	உதி மானால்	நமக் ப்	பயன்தாேன?
காய்கள்	விழாவிட்டால்	நமக்ெகன்ன?	ம ப 	ேவ 	கற்கைள	எறிேவாம்.	அரச
தந்திரச்	 ழ்ச்சிகள்	யா ேம	இப்ப த்தான்.	நாம்	நிைனக்கிறப ேய	தான்

யேவண் ம்	என் 	திட்டமிட	இயலா .	ஆனால்	நாம்	நிைனக்கிறப ேயதான்
யேவண் ெமன்ற	திட	நம்பிக்ைக டேனேய	ெசயைலத்	ெதாடங்க	ேவண் ம்.

அதில்	எள்ளள ம்	தளர்ச்சியி க்கக்	 டா .”

“மாங்காய்கள்	வி வதற் ப்	பதிலாக	நாம்	எறிந்த	கற்கேள	நம்ேமல்	தி ம்பி
வி வ ேபால்	ேநர்ந் விட்டால்	என்ன	ெசய்வ ?”	என	ஒ 	வீரன்	ேகட்டான்.

"தீவிைனவசத்தால்	சில க் 	அப்ப ம்	சிலசமயங்களில்	ேக கள்	ேநரலாம்.
ஆனால்	எப்ப 	ேந ெமன்பேத	நம்	எண்ணமாக	 ன்	நிற் மானால்	நாம்	எைத ேம
ணிந் 	ெசய்வதற் 	உரியவர்களாக	 யா .”



மரன்நம்பியின்	இந்த	ம ெமாழிக் ப்	பின்	வீரர்கள்	யா ம்	அவைன	எ ம்
வினாவத்	 ணியவில்ைல.	ேசர	நாட் 	விற்ெகா ச்	சீைலகைளக்	ெகாண் 	வந்
ேசர்க் ம்	ெபா ப் 	வீரர்கள்	சிலரிடம்	ஒப்பைடக்கப்பட்ட .	 மரன்	நம்பி	தன்
மனத்தி ள்	திட்டம்	வ க்கத்	தைலப்பட்டான்.	கடம்பர்கைள	ஒ க்கி	ஒழிக்க
அவன்	மனத்தில்	இரண் 	காரணங்களால்	இப்ேபா 	அவன்	சபதம்	ேமற்ெகாள்ள
ேவண் யி ந்த .	நாட் க்	கடைமையத்	தவிர	அன் க்	கடைம ம்	இதில்
இ ந்த .	அவ ைடய	ஆ யிர்க்	காதவிையத்	ேத ம்	கடைம ம்	இதில்
கலந்தி ந்ததனால்	சபதத் க் 	உ தி	அதிகமாகி	இ ந்த .	அவ ைடய
திட்டத் க்கான	எல்லா	ஏற்பா க ம்	நிைறேவற	அந்த	நாள்	 ம்	ஆயிற் .
அன்றிர 	மீண் ம்	அவர்கள்	கலந் 	ேபசித்	திட்டமி வதில்	கழிந்த .	அ த்த
நாள்	இர 	மீண் ம்	ெபான்வானி	 கத் வாரத்தின்	வழிேய	கடலிற்	ெசன்
ெகாள்ைளக்காரர்களின்	மரக்கலங்கைள	அைடய	ேவண் ம்	என் ம்	தங்கள்
ழ்ச்சிகைளச்	ெசயலாக்கிக்	கடம்பர்கைள	 றிய க்க	ேவண் ெமன் ம்

அவர்கள்	தீர்மானித்தி ந்தார்கள்.	 த்தம் திய	திைரச்சீைலகளில்	எ தப்பட்ட
ேசரர்களின்	விற்ெகா கள்	சில	 	ஆயத்தமாகி	இ ந்தன.	அ த்த	நாள்
பகற்ெபா 	 ம்	ஒய்வாக	இ ந்தார்கள்	அவர்கள்.	இரவில்	உறக்கமின்றி
கழிக்க	ேவண் யி ந்ததால்	 மரன்	நம்பி ம்	பைடக்	ேகாட்டத் 	வீரர்க ம்,
அன் 	பகற்	ெபா தில்	கைளப்பாற	ேவண் யி ந்த .
-------------	
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மரன்	நம்பி ம்	அவன்	நண்பர்களான	பைடக்	ேகாட்டத் 	வீரர்க ம்	ஆவேலா

எதிர்பார்த்தி ந்த	அ த்த	நாள்	இர ம்	வந்த .	ெபான்வானி	 கத் வாரத்தில்
அவர்கள்	 றப்பட் ச்	ெசல்வதற் ப்	பட கள்	வரிைச	வரிைசயாகக்	காத்தி ந்தன.
பட கைளப்	பைடக்	ேகாட்டத் 	வீரர்கேள	ெச த்திக்	ெகாண் 	ேபாவதில்	சில
இைட கள்	இ ந்தன.	ஒ 	 றிப்பிட்ட	எல்ைலைய	அைடந்த டன்	பட களில்
இ க் ம்	வீரர்கள்	தாங்கள்	எந்தக்	காரியத்ைதச்	ெசய்ய	வந்தார்கேளா	அந்தக்
காரியத்ைதச்	ெசய்வதற்காகப்	பட களிலி ந் 	நீங்கிச்	ெசன்றால்	அவர்கள்
ம ப 	தி ம்பி	வ கிறவைர	உரிய	இடத்திேல,	தப்பித்	தி ம்பிச்	ெசல்வதற் ப்
பட கள்	நி த்தப்	பட் க்க	ேவண் ெமன் 	க திப்	ெபா ப் 	வாய்ந்த
படேகாட் கைள	உடன்	அைழத் ச்	ெசல்ல	ஏற்பாடாகி	இ ந்த 	அன்ைறக் .

ேம ம்	அன்றிர 	அவர்கள்	திட்டமிட் ந்த	 ழ்ச்சிையப்	ேபாய்
நிைறேவற் வதற் ம்,	நிைறேவற்றி	விட் த்	தி ம்பி	வ வதற் ம்	-	சந்தர்ப்ப
ேவகத்ைத ம்,	அவசரத்ைத ம்	உணர்ந் 	அதற்ேகற்றப 	படைகச்
ெச த் வதற் ம்	அவசியம்	இ ந்த .	அதனால்	கடலில்	எந்த	நிைலயி ம்	பட
ெச த் வதில்	 ரர்களான	படேகாட் கள்	சிலைர	 ன்	 ட் ேய	 ைணக்
ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தான்	 மரன்	நம்பி.	பட கள்	ந ச்	சாமத்திற் க்	கட க் ள்
ெசல்ல	ேவண் ெமன்ப 	ஏற்பா .	அதற் ன்	 மரன்	நம்பி ம்	பைடக்ேகாட்டத்
வீரர்க ம்	ெபான்வானிக்கைரப்	பட த்	 ைறயில்	 	விட்டார்கள்.	அந்த	இ ளில்
தீப்	பந்தங்களின்	ஒளியில்	மரங்கள்	அடர்ந் 	அைமதி	நிைறந்த	ெபான்வானிக்
கைரயில்	மனிதர்கள்	 	நிற்ப 	ஏேதா	அசாதாரணமான	காரியங்கள்
நிகழப்ேபாகின்றன	என்பைத	அறிவிப்ப 	ேபாலி ந்த .	ஒவ்ெவா
பைடக்ேகாட்டத் 	வீரனின்	 கத்தி ம்	கண்களி ம்	ெசய்யப்ேபாகிற
காரியத்ைதப்	பற்றிய	கவைல ம்	கடைம ணர் ம்	ஒளிர்ந்தன.	 மரன்	நம்பி
அவர்களிடம்	தன்	ஏற்பாட்ைட	விளக்கினான்.

“வீரர்கேள!	உங்களிடம்	நம் ைடய	ேசரநாட் 	வில்	இலச்சிைனக்	ெகா கள்	சில
தரப்பட் ள்ளன.	அந்தக்	ெகா ச்	சீைலகைள	இ ப் ப்	பட்ைடகளி ம்
மார்க்கச்ைசகளி ம்	நான்காக	ம த் 	மைறத் 	ைவத் க்	ெகாள் ங்கள்.
ெபான்வானி	 கத் வாரத்திலி ந் 	கடலில்	 றப்ப ம்	ேபா 	பட கள்	ஒ
றிப்பிட்ட	வி கத்தில்	தனித்தனிேய	விலகிச்	ெச த்தப்பட	ேவண் ம்.	எல்லாப்

பட க ம்	ேசர்ந்தார்ேபால்	அணிவ த் ச்	ெசல்வதால்	அகப்பட் க்	ெகாள்ள
ேநர்ந்தா ம்	ேநர்ந் வி ம்.	ெபான்வானி	 கத் வாரத்ைதக்	கடந்
ெப ங்கட க் ள்	நம்	பட கள்	 வதற் 	 ன்	பட களில்	உள்ேளார்	தங்கள்
தீப்பந்தங்கைள	அைணத் விடேவண் ம்.	ம ப 	அைவ	நமக் த்	ேதைவயானால்



ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்	 ற் ைகயிட் ள்ள	கடற்ப திைய	அ த்தி க் ம்	சி
தீைவ	அைடந்த ம்	அவற்ைற	எரி ம்ப 	ஏற்றிக்	ெகாள்ளலாம்.	அங் ம்	 ட
அவற்ைற	ஏற்றி	எரியச்	ெசய்வ 	அபாயத்ைதேய	தரலாம்.	ெகாள்ைள
மரக்கலங்களின்	தளங்களில்	காவ க் 	நிற்கிற	கடம்பர்கள்	யாராவ 	தீவில்	தீப்
பந்தங்கள்	எரிவதால்	கவனம்	கவரப்பட் 	நம்ைமக்	கண் பி க்க	ஏ வாகி
விடக் டா .	அப்ப 	ஆனால்	நாம்	ேபாகிற	காரியம்	எ ேவா	அைதச்	ெசய்ய

யாமல்	ேபாய்வி ம்.	இனி	நாம்	ெசய்ய	ேவண் ய	காரியம்	என்ன	என்பைதக்
கவனிக்கலாம்.	தீைவ	அைடந்த ம்,	பட கைளத்	 ைணெகாண் 	தனித்தனிேய
ெகாள்ைள	மரக்கலங்கைள	ெந ங்கேவண் ம்.	நம்மிடமி க் ம்	ேசர	நாட் க்
ெகா கைள	வந்தி க் ம்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்களில்	-	பாதி
எண்ணிக்ைக ள்ளவற்றில்-பாய்மரக்	கம்பங்களில்	ஏறி	-	அங்கி க் ம்
ெகாள்ைளக்காரக்	கடம்பர்களின்	ெகா ைய	அகற்றி	விட் 	அதற் ப்	பதிலாகக்
கட் விட	ேவண் ம்.	அப்ப க்	ெகா கைள	மாற்றிக்	கட் ம்ேபா ம்
ெகாள்ைளயர்களின்	எல்லாமரக்கலங்களி ம்	கட் விடக் டா .	அவ்வா
கட் னால்	ஒ ேவைள	நம 	ேநாக்கேம	பாழானா ம்	ஆகிவிடலாம்.	கவனமாக
அைரவாசி	மரக்கலங்களின்	ெகா 	மரங்களில்	நம்	ெகா கைள	ஏற்றி	மாற்றிவிட்
மீதி	அைர	வாசி	மரக்கலங்களில்	கடம்பர்களின்	ெகா கேள	பறக் ம்ப 	விட் விட
ேவண் ம்.”

இந்த	இடத்தில்	 மரன்	நம்பியின்	ேபச்சில்	 க்கிட் 	வீரெனா வன்	ேகள்வி
ேகட்டான்.

“அவ்வா 	சில	ெகா கைள	மட் ம்	மாற்றிவிட் ச்	சில	ெகா கைள	அப்ப ேய
வி வதனால்	நம் ைடய	எந்த	ேநாக்கம்	நிைறேவ ம்?”

"கடம்பர்கேள	தங்க க் ள்	ஒ வர்ேமல்	ஒ வர்	சந்ேதகப்பட்
அ த் க்ெகாண் 	சாவார்கள்.	 ழ்ச்சிகளில்	இ 	மித்திர	ேபதமா ம்.”

“இந்த	மித்திரேபதம்	நாம்	திட்டமி கிறப 	மித்திர	ேபதமாகாமல்	அவர்கள்
தங்க க் ள்	ஒ வைர	ஒ வர்	 ரிந் ெகாண் 	ெகா கைள	மாற்றிய 	பிறர்
ழ்ச்சியாக	இ க்கலாம்	என் 	எண் வார்களானால்	என்ன	ஆ ம்?”

“ெப ம்பா ம்	இந்த	மித்திர	ேபதம்	பலிக் ெமன் 	நம்பித்தான்	ெதாடங் கிேறாம்
வி ந்த ம்	அ க ேக	நிற் ம்	கப்பல்களில்	மாற்றார்	ெகா கைளப்	பார்த்தால்
அந்தக்	கப்பல்கைளத்	தாக்கத்	ேதான் வ தான்	இயல் ”	என்றான்	 மரன்	நம்பி.

பைடக்ேகாட்டத் 	வீரர்கள்	அதற் 	ேம ம்	தங்கள்	தைலவைனக்	ேகள்வி	ேகட்
விவாதிக்க	வி ம்பவில்ைல.	எல்லா ம்	 றப்பட்டனர்.	இ ளில்	பட கள்	விைரந்தன.
பட கள்	நதி	 கத் வாரத்ைதக்	கடந் 	ெப ங்கடலில்	 ைழந்த ம்	 தல்
ேவைலயாக	எல்ேலா ம்	தீப்பந்தங்கைள	அைனத் விட்டார்கள்.	ெகாள்ைள



மரக்கலங்கள்	 ற் ைக	யிட் ந்த	ந க்கடல்	தீைவ	ேநாக்கி	ெகா ங்ேகா ர்ப்
பைடக்ேகாட்டத் 	வீரர்களின்	பட கள்	விைரந் 	ெசல்லத்	ெதாடங்கின.	 மரன்
நம்பியின்	பட 	தைலைம	தாங்கிக்	ெசல்வ ேபால்	 ன்னால்	ெசன்ற .	ஆனால்
கடலில்	ேமேல	ெசல்லச்	ெசல்லல	 மரன்	நம்பியின்	மனத்தில்	 ழப்பம்
அதிகமாகிய .	தான்	வழிதவறிவிட்ேடாமா	அல்ல 	இ ளில்	கடம்பர்கள
மரக்கலங்கள்	நிற்ப 	ெதரியவில்ைலயா	என்ப 	 ரியாமல்	திைகத்தான்	அவன்!

ந க்கடல்	தீைவ	ெந ங்க	ெந ங்க	அவன்	சந்ேதகம்	அதிகமாகிய .	பார்ைவ
எட் கிற	ெதாைல	வந்த ம்	அவன்	சந்ேதகம்	தீர்ந் விட்ட .	கடம்பர்களின்
மரக்கலங்களில்	ஒன் ட	 தல்நாள்	நின்ற ேபால்	அந்தத்	தீைவ	ஒட்
நிற்கவில்ைல.	தீ 	 னியமாயி ந்த .	கைரயி ம்	மனித	சஞ்சாரேம	இல்ைல.
இப்ேபா 	 மரன்	நம்பியின்	நிைல	இரண் ங்ெகட்ட	தன்ைமயில்	ஆகிவிட்ட .
‘கடம்பர்கள்	தங்கள்	மரக்கல	 ற் ைகைய	இரேவா ரவாக	இடம்
மாற்றிவிட்டார்கள்	என் 	 	ெசய்வதா?	அல்ல 	மரக்	கலங்கைளத்	தீவின்
ம பக்க	மைறவில்	நி த்திவிட் க்	கலங்களில்	இ ந்தவர்கள்	மட் ம்	-	தீவில்
இறங்கி	எதிரிகைளத்	தி ெமன் 	தாக்க	மைறந்தி க்கிறார்களா?	ஒன் ம்
ரியவில்ைலேய?’	என் 	ம ண்டான்	 மரன்	நம்பி.	தீைவ	ெந ங்கிக்	கைரைய
அ க ம்	அவ க் த்	தயக்கமாக	இ ந்த .	மரக்கலங்க ம்
ெகாள்ைளக்காரர்க ம்	எங்ேக	மாயமாக	மைறந் 	ேபானார்கள்	என்ப ம்
மர்மமாயி ந்த .	ஒன் ம்	ெசய்யத்	ேதான்றாமல்	எல்லாப்	பட கைள ம்	ந க்
கடலிேலேய	நிற்கச்	ெசய்வதற் ரிய	ஏற்பாட்ைட	ேமற்ெகாண்டான்	அவன்.

“என்ன	ஆயிற் ?	ேநற் 	இர ம்,	அதற் 	 ந்திய	தின ம்	மைலமைலயாக	இந்த
இடத்தில்	நின்ற	ெகாள்ைள	மரக்	கலங்கைளத்	தி ெரன் 	காணவில்ைலேய?”
என் 	திைகப்ேபா 	தங்கள்	பைடத்தைலவைன	ேநாக்கினார்கள்	உடனி ந்த
வீரர்கள்.	கடம்பர்கள்	 ரட் 	இனத்தவராயி ம்	கடற்ெகாள்ைளக்காரர்க க்ேக
உரிய	 ழ்ச்சிகள்	யா ம்	நிைறந்தவர்கள்.	மைறவ ேபால்	மைறந் 	ேதான்ற
மாட்டார்கள்	என் 	நம்பியி க்கிற	ேவைளயில்	தி ெரன் 	வைதக் ம்	ெகா ய
காரியத்ைத	அவர்கள்	ெசய்ய	மாட்டார்கள்	என்பதற் 	எந்த	உ தி மில்ைல.
பட கேளா 	பின்	வாங் வேத	நல்லெதன் 	 மர க் த்	ேதான்றிய .	எல்லாப்
பட கைள ம்	பின்வாங் ம்ப 	ஆைணயி ம்	எண்ணத்ேதா 	அவன்	ஏேதா
கட்டைளயிட	வாய்	திறந்தேபா ,	உடனி ந்த	வீரன்	ஒ வன்	“அேதா,	அேதா!”
என் 	ேவேறார்	திைசையச்	 ட் க்	காட் னான்.	எல்லார்	கண்க ம்	ஆவேலா
அத்திைசயில்	தி ம்பின.
-------------	
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உடனி ந்த	வீரன்	 ட் க்	காட் ய	திைசயில்	பார்த்த	 மரன்	நம்பி	தி க்கிட்டான்.
கடம்பர்கள்	இன்ன	இடத்தில்	இவ்வள 	கப்பல்கேளா 	 ற் ைக
இட் க்கிறார்கள்	என்பதாக	 ந்ைதய	தினங்களில்	ேநரில்	கண்டறிந் 	உ தி
ெசய்த	திட்டெமல்லாம்	ெபாய்யா ம்ப 	அவர்கள்	ேவெறா 	திைசயில்	 ன்ேனறி
நகரத்ைத	ஒட் ய	கடற்ப திக் ச்	ெசன்றி ப்ப 	ெதரியவந்த .	எதிர்பாராத
விதமாகக்	கவனத் க் க்	ெகாண் 	வரப்பட்ட	இந்த	உண்ைம	அதிர்ச்சிைய
அளிப்பதாய்	இ ந்த .	தன் ைடய	 ன்ேனற்பா ம்	திட்டங்க ம்	இப்ேபா
காலங்	கடந்தைவயா ம்	பயனற்றைவயா ம்	ஆகிவிட்டைத	அவன்	உணர்ந்தான்.
ற்றி	இ ந்த	அைனவர்	 கத்தி ம்	கலவரம்	ெதரிவைத ம்	-	கலக்கம்

படர்வைத ம்	அவன்	உணர்ந்தான்.

இர 	 வ ம்	கண்விழித் 	 க்கமாக ம்	அரச	தந்திரத்ேதா ம்	ெசய்த
ஏற்பா கள்	எல்லாம்	வீணாகிவிட்டன	என்ெறண் ம்ேபா 	ேவதைனயாய்
இ ந்த .	கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்க ைடய	 ற் ைகையத்	தகர்த் த்	தன்
ஆ யிர்க்	காதலி ம்	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்	மக மாகிய
அ தவல்லிையச்	சிைறமீட் 	-	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	என் ம்	அரச
தந்திரக் டத்தில்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவைள	ெவற்றிப்	ெப மிதத்ேதா
சந்திக்கலாம்	என்ற	எண்ணத்திலி ந்த	அவ க் 	இந்த	ஏமாற்றம்	அதிர்ச்சிைய
அளிப்பதாயி ந்த .	இனி	உடன யாக	என்ன	ெசய்வ 	என்பைத	அவன்	விைரந்

	ெசய்யேவண் ய	நிைலயில்	இ ந்தான்.	வி வதற் ள்	ஏேத ம்	ெசய்ய
ேவண் ம்	அல்ல 	கைரயைடவதற் ம்	தி ம் வதற் ம்	 யற்சியாவ
ேமற்ெகாள்ள	ேவண் ம்.	வி ந்தால்	உட் றக்	கடலின்	ெந ந்ெதாைலவில்	இ க் ம்
இவர்கள்	பட கள்	கைரைய	ஒட் 	இ க் ம்	கடம்பர்க க் 	மிக ம்	ெதளிவாகத்
ெதன்படலாம்.	அதனால்	அவர்கேள	இவர்கைளக்	கைரயைடய	விடாமல்
வழிமறிக்க ம்	ேநரிடலாம்.

‘என்ன	ெசய்வ ?’	-	என் 	சிந்தைனக்	 ரியதாக	இ ந்த .	உடன்	வந்தவர்களில்
படேகாட் கைளத்	தவிர	மற்றவர்களின்	க த்ைதக்	ேகட் 	 	ெசய்ய
வி ம்பினான்	 மரன்	நம்பி.

“ெகாள்ைளக்காரர்களின்	மரக்கலங்கைள	வைளத் 	விரட் வதற் 	எ ம்
ெசய்யாமல்	இப்ப ேய	இ ேளா 	இ ளாகக்	கைரதி ம் ேவாமானால்	இரண்
இர கள்	அயரா 	கண்	விழித் ப்	பா பட்ட 	வீணாகிவி ம்.	ம ப ம்	நாைள
நாம்	திட்டமி வதற் ள்	எ -எ 	எப்ப 	எப்ப 	இ க் ேமா?	இப்ேபாேத	நாம்
ற்றி ம்	எதிர்பாராத	விதத்தில்	கடம்பர்கள்	மேகாைதக்	கைரைய	ெந ங்கிய



ைறயில்	தங்கள்	 ற் ைகைய	மாற்றிக்	ெகாண்டார்கள்.	ஆகேவ	வந்த
வந் விட்ேடாம்,	 ந்தைதச்	ெசய்ய	 யன் 	பார்க்கலாமா?	உங்கள்	க த்
என்ன?	இதில்	எந்த	அள 	நீங்கள்	என்ேனா 	ஒத் ைழக்கத்
திட்டமாயி க்கிறீர்கள்?”	-	என் 	அவர்கைள	நன் 	உணர்வதற்காக	வினவினான்
மரன்	நம்பி.

“பைடத்	தைலவர்	எப்ப க்	கட்டைளயி கிறாேரா	அப்ப ச்	ெசய்ய
சித்தமாயி க்கிேறாம்”	என்றார்கள்	அவர்கள்.	உடேன	எல்லா மாகச்	ேசர்ந்
விைரந்த	 	ஒன்றிற் 	வந்தனர்.

கடம்பர்கள்	அப்ேபா 	கடலில்	தங்கள்	மரக்கலங்கைள	நி த்தியி ந்த	இடம்
மேகாைதக்	கைரயிேல	ெபான்வானி	 கத் வாரத் க் 	அ கில்	இ ந்தா ம்
வி வதற் ள்	இ ேளா 	இ ளாக	அந்த	இடத்திற்ேக	ெசன் 	அவர்கைள ம்
அவர்க ைடய	கலங்கைள ம்	வைளத் வி வ 	என் 	 	ெசய்தனர்.
ஏற்ெகனேவ	திட்டமிட் ந்த	 ழ்ச்சிைய	நிைறேவற்றி	 ப்ப 	என்ற	உ தி	பிறந்த
பின்	பட கள்	ம ப 	விைரந்தன.	மேகாைதக்	கைரயிேல	ெகாள்ைள	மரக்
கலங்கள்	நின்ற	திைசையேநாக்கி	இந்தப்	பட கள்	விைரந்த	ேபா 	ஏற்ெகனேவ
திட்டமிடப்பட்ட	மித்திரேபத	 ழ்ச்சிேய	இவர்கள்	மனதில்	நிைறந்தி ந்த .

ஆனால்	காரிய	அவசரத்தி ம்,	தி ெரன் 	எதிரிகளின்	கலங்கள்	இடம்
மாறியி ந்தைதக்	கண்டதி ம்	பரபரப் 	அைடந்தி ந்த	அவர்கள்	சிலவற்ைற
நிதானமாகச்	சிந்திக்கத்	தவறியி ந்தார்கள்.	தீப்பந்தங்கைள	எல்லாம்
அைணத்தி ந்ததனா ம்,	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்	நின்றி ந்த	ப தி	சற்ேற
ெதாைலவிலி ந்ததனா ம்	அ கில்	ெந ங்கிய	பின் தான்	சில	உண்ைமகள்
அவர்க க் ப்	 ரியவரலாயின.	கடம்பர்களின்	தைலவனான	ஆந்ைதக்கண்ணன்
எவ்வள 	 ன்ெனச்சரிக்ைகேயா 	இ ந்தான்	என்ப 	அ கில்	ெந ங்க
ெந ங்கத்தான்	ெதரிந்த .

ெகாள்ைள	மரக்கலங்களில்	உள்ளவர்கள்	யாவ ம்	விழிப்ேபா ந்தனர்.
கலங்கெளல்லாவற்ைற ம்	வட்டவ வில்	சக்கரவி கமாக	ஒ 	ேகாட்ைடேபால்
நி த்தியி ந்தனர்.	ந வில்	நீர்	இைடெவளிபட	மரக்கலங்கைளேய	வட்டவ வாக
நி த்தி	ஒ 	கடற்ேகாட்ைட	கட் னாற்ேபால்	ெசய் 	ஒவ்ெவா 	தளத்தி ம்
வீரர்கள்	காவ க் 	ேவ 	நின்றார்கள்.	ந க்கடலில்	இ ந்தவைர	எப்ப யானா ம்
கைரைய	ெந ங்கிய	பின் 	பா காப் 	அவசியம்	என் 	எண்ணிய ேபால்
ஏற்பா கைளச்	ெசய்தி ந்தான்	ஆந்ைதக்கண்ணன்.	அதனால்	இவர்கள்
நிைலைம	தி ப்பத்திற் ள்ளாகிய .

கடவில்	ஓர்	எல்ைலவைர	எதிரிகளின்	 ற் ைகப்	ப திைய	ெந ங்கிய	பின்ேப
இவற்ைற	எல்லாம்	 மரன்	நம்பி ம்	உடனி ந்த	நண்பர்க ம்	அ மானித் த்



ெதரிந் ெகாள்ள	 ந்த .	ஆனால்	ம ப 	வந்த	வழிேய	தி ம் வதற்
யா .	வந்த 	வரட் ம்	என் 	அவர்கள்	 ணிய	ேவண் யி ந்த .

கடம்பர்களின்	மரக்கலங்களாகிய	கடற்ேகாட்ைடைய	ெத ங்க	ெந ங்க
விைள கள்	ேவ விதமாக	மாறத்	ெதாடங்கின.	ஒ 	 றிப்பிட்ட	ெதாைலவிேலேய
இவர்கள்	வந் 	ெகாண் ப்பைதக்	கப்பலில்	இ ந்தவர்கள்	பார்த் 	விட்டார்கள்
ேபா ம்,	அதன்	விைளவாக	ெகாள்ைளக்காரர்கள்	பட களில்	காத்தி ந்
வைளக்கத்	ெதாடங்கினார்கள்.	தி ெரன் 	 ற்றி ம்	எதிர்பாராத	விதமாகச்
ழ்நிைல	மா தல்	அைடந்த .	 மரன்	நம்பி ம்	அவேனா 	வந்தவர்க ம்

கடம்பர்களின்	மரக்கலங்கைள	வைளப்பதற் ப்	பதில்	-	அவர்க ைடய	சி
பட கைள	-	ஆயத்தமாகக்	காத்தி ந்த	கடம்பர்கள்	தங்கள்	பட கள்	 லம்
வைளத் ப்	பி த்தனர்.	 மரன்	நம்பி ம்,	நண்பர்க ம்	எப்ப த்	தப் வ 	என்
ேயாசிப்பதற் க் ட	வாய்ப்பில்லாத	ெந க்கத்தில்	தி ெரன் 	கடம்பர்களிடம்
சிக்கினார்கள்.

மரன்	நம்பி	 தலியவர்க ைடய	கரங்கள்	 க்ேகறிய	தாழங்கயி களால்
பிணிக்கப்பட்டன.	அவர்கள்	ஏறிவந்த	பட க ம்	கடம்பர்களால்
ைகப்பற்றிக்ெகாள்ளப்ெபற் ,	அவர்க ைடய	மிகப்ெபரிய	மரக்கலங்கேளா
பிைணத் 	மிதக்கவிடப்பட்டன.

மரன்	நம்பி ம்	அவேனா 	சிைறப்பி க்கப்பட்டவர்க ம்	ஆந்ைதக்கண்ணனின்
கப்பல்	தளத்திேல	ெகாண் ேபாய்	நி த்தப்பட்டார்கள்.	வாயில்	கள்	நாற்ற ம்,
உ ண் 	உ ண் 	விழிக் ம்	 ரமான	ஆந்ைதக்கண்கேளா 	 ய	 க ம்,
தாகாரமான	உயர்ந்த	ேதாற்ற மாக	அந்தக்	ெகாள்ைளக்காரர்	தைலவன்

அவர்க க் த்	ேதாற்றமளித்தான்.	அவைனக்	கண்டேபா 	கயி களால்
பிைணக்கப்பட் ந்தவர்கள 	ெநஞ் 	‘திக்	திக்’	என் 	அ த் க்ெகாண்ட .
அவேனா	பாதி	கிறங்கிய	விழிக டன்	தளத்தில்	வந் 	நின் 	ஏேதா	 ப்
ச்சிகைளப்	பார்ப்ப ேபால்	அவர்கைளப்	பார்க்கலானான்.	யாைர ேம	க ைண

ேநாக்ேகா 	பார்க்க	இயலாதப 	பிறவி	இயல்பிேலேய	ெகா ரமாக	அந்தக்
கண்கைளப்	பைடத்தி க்க	ேவண் ம்	கட ள்.	அந்தப்	ேப வம்	வந் நின்ற
விதத்திேலேய	கப்பலின்	தளம்	அதிர்ந்த .	இவர்கைளப்	பார்த் க்	 ரமாக	ஒ
ேபய்ச்	சிரிப் ச்	சிரித்தான்	அவன்.

“இவர்கள்	ேசரநாட் க்	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத் 	வீரர்கள்.	நம
மரக்கலங்கைள	ேநாக்கிப்	பட களில்	வந்தார்கள்,	ைகப்பற்றிேனாம்”	என்பதாக
ஒ 	ெகாள்ைளக்காரக்	கடம்பன்	தங்கள்	தைலவனான	ஆந்ைதக்கண்ணனிடம்
இவர்கைளப்பற்றி	எ த் க்	 றினான்.

“ெதரிகிற 	!	ெதரிகிற 	!	இன் ள்ள	 ழ்நிைலயில்	இவ்வள 	 ைறந்த
ெதாைக ள்ள	வீரர்கள்	ேசரநாட் லி ந் தான்	வந்தி க்க	 ெமன்



நன்றாகத்	ெதரிகிற .	பாவம்,	ேசர	நாட் ப்	பைட	 வ ம்	வடதிைசப்
பைடெய ப்பிற் ச்	ெசன்றி க்கிற ேபால்	ேதான் கிற ;	நாம்	ெகா த்
ைவத்தவர்கள்.	இந்த	ேவைள	நமக் த்தான்	நன்ைமயாக ம்	சாதகமாக ம்
வாய்த்தி க்கிற .	ெகா ங்ேகா ைர ம்	வஞ்சிமாநகைர ம்	ஏன்	மேகாைதக்
கைரயி ள்ள	ெசழிப் 	வாய்ந்த	எல்லா	நகரங்கைள ம்	-	நாம்
ெகாள்ைளயி வதற் 	இைதவிட	வாய்ப்பான	ேநரம்	ேவ 	கிைடக்க	 யா .
இரத்தின	வணிகர்கைள ம்,	 த் 	வணிகர்கைள ம்	ேத ப்	பி த் க்
ெகாள்ைளயிட	ேவண் ம்”	என் 	ேகட்க	அ வ ப்பான	க ங் ரலில்
ழங்கினான்	ஆந்ைதக்கண்ணன்.

மரன்	நம்பி	மனம்	ெகாதிக்கப்	ெபா ைமயாகக்	ேகட் க்ெகாண் 	நின்றான்.
அவேனா 	உடனி ந்த	ேசரநாட் 	வீரர்கள்	தங்கள்	தைலவனான	அவ ைடய
கத்ைதேய	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	அவேனா	எ ேம	ேபசவில்ைல.

உள்ேள	பலவிதமான	சிந்தைனகளால்	அவன்	மனம்	தவித் க்	ெகாண் ந்த .
ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயின்	ந க் டத்தில்	ைவத் 	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்
தன்னிடம்	 றியவற்ைற	எல்லாம்	நிைன 	 ர்ந்தான்	அவன்.	அவ்வள 	திட்ட ம்
இப்ேபா 	இந்த	விநா யில்	பாழாகிவிட்டைத	உணர்ந் 	அவன்	மனம்	ெகாதித்த .

அந்த	இரவில்	தங்களிடம்	சிைறப்பட் 	விட்ட	 மரன்	நம்பி	 தலிய
ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைளக்	கப்பலின்	கீழ்த்தளத் 	இ ளில்	ெகாண் ேபாய்
அைடத்தார்கள்	கடம்பர்கள்.	அதிலி ந் 	எப்ப த்	தப் வ 	என்ற	வழிேய
ேதான்றாமல்	ேசர	நாட் 	வீரர்கள்	இ ளில்	தவித்தார்கள்.	அவர்க ைடய
மனத்தில்	கடம்பர்கள்	தங்களிடம்	அகப்பட் க்	ெகாண்டவர்கைள	எப்ப 	எப்ப
எல்லாம்	சித்திரவைத	ெசய்தி க்கிறார்கள்	என் 	ேகள்விப்பட் ந்தைவ	எல்லாம்
நிைன க் 	வந் 	பய த்தின.

மர ைடய	உள்ளத்திேல	எவ்வளேவா	கவைலகள்	இ ந்தா ம்	ஒ 	சி
நம்பிக்ைக ம்	மின்னி	மின்னி	மைறந்த .	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்
மகள்	அ தவல்லி	கடம்பர்களால்	சிைறப்ப த்தப்பட் ந்தால்	இேத
மரக்கலத்திேலா,	அல்ல 	இங் ள்ள	ேவ 	மரக்கலங்களிேலா	ேத 	இ ப்பிடம்
அறிய	 யலலாம்	என்ப தான்	அந்த	நம்பிக்ைகயாயி ந்த .	ம நாள்	ெபா
லர்ந்த ம்	அவர்கள்	ம ப ம்	கப்பலின்	தளத்தில்	ஆந்ைதக்கண்ண க்
ன் 	ெகாண் 	ேபாய்	நி த்தப்பட்டார்கள்.	அவர்களில்	 மரன்	நம்பியின்

ேதாற்றத்ைதக்	ெகாண் ம்,	மற்றவர்கள்	அ க்க 	அவன்	 கக்	 றிப்ைபேய
எதிர்பார்த்ததில்	இ ந் ம்,	அவன்தான்	 வின்	தைலவன்	என
ஆந்ைதக்கண்ணனால்	அ மானிக்க	 ந்த .	எனேவ	அவன்	ேசர	நாட்
நிைலபற்றி ம்,	ெகா ங்ேகா ர்	நகரில்	பா காப் 	ஏற்பா கள்	எப்ப ள்ளன
என்ப 	பற்றி ம்	ேகள்விகைளக்	ேகட்கத்	ெதாடங்கினான்.	 மரன்	நம்பி	அந்தக்
ேகள்விக க் 	எல்லாம்	ம ெமாழி	 றாமல்	ெமளனம்	சாதிக்கேவ



ஆந்ைதக்கண்ணனின்	விழிகளில்	சீற்றம்	பன்மடங்காகிய .

“கடம்பர்களிடம்	சிைறப்பட்டவர்கள்	உயிேரா 	மீண் 	ெசல்ல	ேநர்ந்ததில்ைல	என்
நீ	ேகள்விப்பட் ப்பாய்	!”

“ஆம்	!	அேத	கடம்பர்கைள	எங்க ைடய	ேபரரசர்	கடல்	பிறக்ேகாட் ய
ெசங் ட் வர்	பல ைற	ஓட	ஓட	விரட் யி க்கிறார்	என்பைத ம்	ேசர்த் தான்
ேகள்விப்பட் க்கிேறன்.”

“இ க்கலாம்	இைளஞேன	!	ஆனால்	அதற்ெகல்லாம்	ேசர்த் ப்
பழிவாங் வதற் த்தான்	இப்ேபா 	சமயம்	பார்த் 	வந் 	இந்த	மேகாைதக்
கைரைய	 ற் ைகயிட் க்கிேறாம்	என்பைத	மறந் விடாேத-”	என	இ 	 ழக்கம்
ேபான்ற	க ைமயான	 ரலில்	 மரன்	நம்பிக் 	ம ெமாழி	 றிவிட் க்
கடகடெவன	அரக்கச்	சிரிப் ச்	சிரித்தான்	ஆந்ைதக்கண்ணன்.	ேபச்ேசா
ேபச்சாக	அவனிடம்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிையக்
ெகா ங்ேகா ரில்	இ ந் 	சிைறப்பி த் 	வந்த	ெகா ைமையக்	க ந்

றலாமா	என்ெறண்ணி	அப்ப 	எண்ணிய	 வட்ேடா 	அைத	அடக்கிக்
ெகாண்டான்.	ஒ 	ேவைள	அ தவல்வி	அங்ேக	சிைறப்பட் ப்பாேளயாகில்	தான்

வ 	காரணமாகேவ	ஆந்ைதக்	கண்ணன்	அவைளத்	தன்ேனா 	ேசர்த்
உணர்ந் 	-	அவள்	தன்ைனச்	ேசர்ந்தவேள	என்ற	க த்தினாேலேய	-	அவன்
அவைளக்	ெகா ைமப்ப த்தக்	 ேமா	என	அஞ்சி	அந்த	எண்ணத்ைதக்	 மரன்
நம்பி	ைகவிட்டான்.	“நாைள	இரவில்	உங்கள்	ெகா ங்ேகா ர்	நகைரச்
ைறயா ேவாம்.	அப்ப 	உங்கள்	அ ைமயான	நகரம்	 ைறயாடப்ப வைத

நீங்க ம்	இேத	கப்பலின்	ேமல்	தளத்திலி ந் 	காணலாம்.	உங்கைள	இந்தக்
கப்பலின்	பாய்	மரங்களி ம்	சட்டங்களி ம்	கட் 	ைவத் வி ேவாம்...”

“ஒ நா ம்	இ 	நைட	ெபறப்ேபாவதில்ைல.”

“நிச்சயமாக	நாைள	நைடெபறப்	ேபாகிற !	அைத	நீ ம்	பார்க்கத்தான்	ேபாகிறாய்
இைளஞேன!”	என் 	தன் ைடய	ஒ 	ைகயில்	இன்ெனா 	ைகவிரல்கைள	மடக்கி
ஓங்கிக்	 த்தியப ேய	 றினான்	ஆந்ைதக்கண்ணன்.	ஒவ்ெவா 	தடைவ	ேபசி

க் ம்	ேபா ம்	அவன்	பற்கைள	நறநறெவன் 	க த் 	ஓைச	எ ப் வ
ேகட்கக்	ேகாரமாக	இ ந்த .
----------------	
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கடம்பர்களிடமி ந் 	எப்ப த்	தப் வ 	என்ற	சிந்தைன	 மரன்	நம்பிைய
வாட் ய .	கால ம்	அதிகமில்ைல.	ஒ 	பக ம்	ஓர்	இர ேம	மீதமி ந்தன.	என்ன
ெசய்வ 	எப்ப த்	தப் வ 	என்ற	சிந்தைனக் 	விைடயாக	ஓர்	உபாய ம்
ேதான்றவில்ைல.	அ த்த	நாள்	இரவில்	ெகா ங்ேகா ைரச்	 ைறயா க்
கப்பல்களில்	வாரிக்	ெகாண் 	ேபாவதற்கான	ஏற்பா கள்	தங்கைளச்	 ழ	நடந்
ெகாண் ப்பைத	அவர்கேள	அங் 	கண்டார்கள்.	பல	 ைற	ேசர	மாமன்னர்
ெசங் ட் வரிடம்	ேதாற்ற	ேதால்விக க்ெகல்லாம்	பழி	வாங் வ 	ேபால்
இம் ைற	அறேவ	ெகாள்ைளய த் க்	ெகாண் 	ேபா ம்	எண்ணத் டன்
ஆந்ைதக்	கண்ணன்	ஏற்பா கைளச்	ெசய் 	ெகாண் ப்ப 	யாவ க் ம்
ரிந்த .

மரன்	நம்பிக்ேகா	சிைறபட்ட	ேவதைனையப்ேபாலேவ	பிறிேதார்	ேவதைன ம்
உள்ளத்ைத	வாட் க்	ெகாண் ந்த .

‘இந்தக்	கப்பல்களில்	ஏேதா	ஒன்றில்	அ த	வல்லி	சிைறப்பட் ந் ம்	அவள்	எங்ேக
எப்ப ச்	சிைறப்பட் க்கிறாள்?	அவைள	எவ்வா 	வி விப்ப ?’	என்ற	கவைலகள்
அவைன	வாட் ன.	நகரத்ைத ம்	நாட்ைட ம்	காப்பாற்ற	ேவண் ய	கவைலகள்	ஒ
பக்கம்	என்றால்	இதயத்ைதக்	கவர்ந்தவைளத்	ேத க்	கண் பி த் க்	காப்பாற்ற
ேவண் ய	கவைலகள்	மற்ெறா 	பக்கம்	 ழ்ந்தன.	கடம்பர்களின்	கட் க்காவேலா
மிக	அதிகமாக ம்	க ைமயாக ம்	இ ந்தன.	தப் வதற்கான	வழிகள்
அரிதாயி ந்தன.

பகலில்	அவர்க க் 	 ைறயாக	உண 	 ட	வழங்கப்படவில்ைல.	நாற்றிைச ம்
கடல்	நீைரத்	தவிர	உதவிக் 	வ வார்	யா ம்	ெதன்படாத	நிைலயில்	இரைவ
எதிர்பார்த் 	நம்பிக்ைகேயா 	இ ந்தான்	 மரன்	நம்பி.	அவ ைடய	பயெமல்லாம்
அைமச்சர்	அ ம்பிள்ேவள்	தன்ைனப்	பக் வ	மைடயாத	விடைலப்பிள்ைள	என்

ம்ப 	வாய்ப்பளித் 	விடலாகாேத	என்ப தான்.

அவர்கள்	ெகா ங்ேகா ரில்	இ ந் 	ெகாண் 	வந்தி ந்த	பட கைள	எல்லாம்
ஆந்ைதக்கண்ணன்	ைகப்பற்றிக்	ெகாண்டேதா 	மட் ம்	அன்றிப்
படேகாட் கைள ம்	சிைற	ப த்திவிட்டான்.	 மரன்	நம்பி	 தலிய	வீரர்கைள	ஒ
மரக்	கலத்தி ம்,	இவர்க க் ப்	படேகாட் 	வந்தவர்கைள	ேவெறா
மரக்கலத்தி மாகப்	பிரித் ப்	பிரித் ச்	சிைற	ைவத்தி ந்ததனால்
ஒ வேராெடா வர்	சந்திக்க ம்	வாய்ப்பின்றி	இ ந்த .



ேநரம்	ஆகஆகத்	தப்பிக்க ம்-தி ம்ப ம்	 ெமன்ற	நம்பிக்ைக
ைறந் ெகாண்ேட	வந்த .	கதிரவன்	மைறகின்ற	ேநர ம்	ெந ங்கிய .

கடம்பர்களின்	ெகாள்ைள	மரக்	கலங்களில்	ம நாள்	ெகா ங்ேகா ர்	நகைரக்
ெகாள்ைளயி வதற்கான	ஏற்பா கள்	தீவரமாக	நைடெபற் க்	ெகாண் ந்தன.
எல்ேலா ம்	தப்ப	 யாவிட்டா ம்	யாராவ 	ஒரி வர்	தப்பினா ம்	ேபா ம்	என்ற
ைறந்த	நம்பிக்ைகைய ம்	நிைறேவற்றிக்	ெகாள்ள	வழி	ெதரியவில்ைல

அவர்க க் .	எைதச்	ெசய்வதாயி ந்தா ம்	அந்த	இர க் ள்	ெசய்
த் விடேவண் ம்.	 ன்ெனச்சரிக்ைகயாக	நக க் ள்	ஒ வர்	ெசல்ல
ந்தா ம்	ெபான்வானி	 கத் வாரக்	காவல்	பைடைய ம்,	மேகாைதக்கைர

கடற்	பைடைய ம்	கட் ப்பாடாக	எதிர்	நி த்திக்	கடம்பர்கைள	 றிய க்கலாம்
என் 	 மரன்	நம்பிக் த்	ேதான்றிய .	ஆனால்	வழிதான்	பிறக்கவில்ைல.
ன்னிர ம்	வந்த .	ம ப 	ஆந்ைதக்கண்ணன்	ேகாரமான	ஏளனச்சிரிப் டன்

அவர்கள்	 ன்	வந்தான்.

“உங்களில்	சிலர்	உயிர்	பிைழக்கலாம்!	ஆனால்	அதற் ம்	நிபந்தைன	உண் .
ெபான்வானியாற்றின்	 கத் வாரத்திற் ள்	 ைழவதற் ம்-நகரில்
ெசல்வங்கைளக்	ெகாள்ைளயி வதற் ம்	எங்க க்
வழிகாட் த கிறவர்க க் 	-	நாங்கள்	உயிர்ப்	பிச்ைச ம்	ெகாள்ைளயில்	சிறி
பங் ம்	தரலாம்.	ஆனால்	அப்ப 	எங்கைள	நம்ப	ைவத் 	ந த் விட் 	ந விேல
காைல	வாரிவி கிறவர்கைளச்	சித்திரவைத	ெசய்வதற் ம்	தயங்க	மாட்ேடாம்”
என் 	 றினான்	அவன்.

அவ ைடய	அந்தப்	ேபச்ைசக்	ேகட் 	ஒ வர்	 கத்திலாவ 	மலர்ச்சி
ஏற்படவில்ைல.	மாறாக	ெவ ப் டன்	ஏறிட் ப்	பார்த்தார்கள்	அவர்கள்.	ஆனால்
இெதன்ன?

அவர்கள்	கண்	காணேவ	 ற்றி ம்	எதிர்பாராத	இடத்திலி ந்
ஆந்ைதக்கண்ண க் 	வரேவற் க்	கிைடத்த .	அந்த	வரேவற்ைப	அளித்தவன்
தைலவேன	ஆயி ம்	அவைன	ஒ 	 ைவப்	பார்ப்ப ேபால்	 ச்சமாக ம்,
ஆத்திரமாக ம்	உ த் ப்	பார்த்தார்கள்	மற்ற	வீரர்கள்.	அவர்கள்	மனங்கள்

றின.

ஆம்!	ெகா ங்ேகா ர்ப்பைடக்ேகாட்டத் த்	தைலவனாகிய	 மரன்	நம்பிதான்,
அந்தக்	ெகா ந்	 ேராகத்ைதப்	 ரிய ம்	ஆந்ைதக்கண்ண க் 	நகைரக்
ெகாள்ைளயி வதில்	உதவி	 ரிய ம்	 ன்வ வ ேபால்	 கமலர்ந்தி ந்தான்.

“ஒ வ ைடய	உதவிைய	நா ம்ேபா 	ைககைளப்	பிணித் ச்
சிைறைவத் க்ெகாண் 	நா வ 	உங்க க்ேக	நன்றாயி க்கிறதா?	ஒ ேவைள
நீங்கள்	பிணித்தி க்கிற	ைககளினால்	உங்க க்ேக	உதவி	ேவண் மானால்



அப்ப ச்	ெசய்வ 	அழகாயிராேத?”	என் 	 மரன்நம்பி	 ன் வேலா
தானாகேவ	வ வில்	ஆந்ைதக்	கண்ணேனா 	ேபச் க்	ெகா த்த
மற்றவர்க க் 	ஒ 	சிறி ம்	பி க்கவில்ைல.

ேகவலம்	உயிைர ம்	வாழ்வின்	ஆைசகைள ம்	காப்பாற்றிக்	ெகாள்வதற்காகப்
ெபா ப் 	வாய்ந்த	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்தைலவன்	இவ்வள
இழிவான	காரியத்ைதச்	ெசய்ய	 ன்	வ வான்	என்பைத	அவர்களால்	நம்பேவ

யவில்ைல.	ஆனால்	அவர்கள்	நம்பி ம்	ஆக	ேவண் யி ந்த .

ரமான	அந்தக்	ெகாள்ைளக்	 ட்டத்	தைலவன்	ஆந்ைதக்கண்ணைன	-
அ கி	ஓர்	அ ைமையவிடப்	பணிவாக ம்	 ைழவாக ம்	ேபசத்
ெதாடங்கிவிட்டான்	 மரன்நம்பி.

“உங்க க் த்	ேதைவயான	உதவிைய	நான்	ெசய்ய	 ம்.	ஆனால்	அதற்
நீங்கள்	என்ைன	 ைமயாக	நம்ப	ேவண் ம்.	நாைளக்	காைலயில்	நீங்கள்	நகரில்
ெகாள்ைளயிட	வ கிறீர்கள்	என்றால்	இன்றிரேவ	நகரத்ைத	அதற் 	ஏற்றப
உங்க க் 	ஒ 	தைட மின்றிச்	ெசய் ைவக்க	என்னால்	 ம்.	ஆனால்	என்ன
இ ந்தா ம்	நான்	அப்ப 	ெசய் 	ைவக்கிேறன்	என் 	ெசால்கிற	வார்த்ைதைய
மட் ேம	நம்பி	என்ைனத்	தனியாக	என் ைடய	நகரத் க் ள்	அ ப்பி	ைவக் ம்
நம்பிக்ைக	உங்க க் 	வரா .	எனேவ	என்ேனா 	நான்	உங்க க் த்	 ேராகம்
ெசய் 	விடாமல்	என 	வாக் திையக்	காக்கிேறனா	இல்ைலயா	என்
கண்காணிக்க	என்ைனவிட	வவியவர்களான	கடம்பர்கள்	சிலைர ம்	உடன்	அ ப்பி
ைவத்தால் ட	நான்	ம க்க	மாட்ேடன்.	அவர்கைள ம்	உடனைழத் ச்	ெசன்
நகரத்தில்	எல்லாப்	பா காப் 	ஏற்பா கைள ம்	நீக்கி	உங்கள்	வ ைகக்
வாய்ப்பாக	ைவத்தி ப்ேபன்.	அப்ப 	நான்	ெசய்யத்	தவறினால்	என்ேனா 	உடன்
வ கிற	உங்கள்	ஆட்களிடேம	என்ைனக்	ெகான் 	ேபா மா 	ஆைணயிட்
அ ப் ங்கள்”	என் 	 மரன்	நம்பிேய	ஆந்ைதக்கண்ணனிடம்	உ கியேபா
உடனி ந்த	ேசர	நாட் 	வீரர்க க் 	அந்தப்	பச்ைசத்	 ேராகத்ைதக்	கண்	 ன்ேன
கண் 	இரத்தம்	ெகாதித்த .	‘சீ!	இவ ம்	ஒ 	ஆண்மகனா?’	என் 	 மரன்
நம்பிைய	இழிவாக	எண்ணினர்	அவர்கள்.

அேத	சமயத்தில்	ஆந்ைதக்கண்ண ம்	 மரன்	நம்பியின்	தி ர்	மனமாற்றத்ைத
உடேன	நம்பிவிடவில்ைல	என் 	ெதரிந்த .

“ ேராகம்	ெசய்ய	 ன்வ கிறவர்கைள	அவர்கள்	நண்பர்க ம்	நம்பக் டா ,
விேராதிக ம்	நம்பக் டா 	என்பார்கள்.	அதனால்தான்	உன்ைன	நம்ப

யவில்ைல	இைளஞேன?”	என் 	 றி	அவன்	 கத்ைதேய	 ர்ந்
கவனிக்கலானான்	ஆந்ைதக்கண்ணன்.	அவ ைடய	உ ம்	விழிகள்	 மரைனத்
ைளத்தன.



“என்ைன	 ற்றி ம்	நம்பேவண்டாம்!	உங்கள்	ஆட்கைள ம்	உடன்	அ ப் ங்கள்
என் தாேன	நா ம்	 கிேறன்”	என்றான்	 மரன்.

“இதில்	நயவஞ்சகம்	ஏ மில்ைலேய?”	என் 	ம ப ம்	மிரட் னான்	ஆந்ைதக்
கண்ணன்.

“உங்கைள	எதிர்த் 	யாரா ம்	நயவஞ்சகம்	 ரிய	 யா ”	என்
ஆந்ைதக்கண்ணைனப்	 கழ்ந் 	ம ெமாழி	 றினான்	 மரன்.
ஆந்ைதக்கண்ணனின்	 கத்தில்	நம்பிக்ைக	ஒளி	படரலாயிற் .
----------------	
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இரேவா ரவாகக்	கட க் ள்	ெசன்ற	 மரன்	நம்பி டன்	உடன்
ைணெசன்றவர்க ம்	தி ம்பவில்ைல	என்பேதா 	ெகாள்ைளக்காரர்களின்

மரக்கலங்கள்	ெகா ங்ேகா ைர	ெந ங்கிவிட்டன	என்ப ம்	அைமச்சர்
அ ம்பில்ேவளின்	கவனத் க் க்	ெகாண் வரப்பட்டன.	உடேன	அவர்	அதிகப்
பரபரப்பைடந் 	விடவில்ைல	என்றா ம்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயில்	ஓர்
மந்திராேலாசைன	நிகழ்த்தினார்.

“ மரன்	நம்பி ம்	அவ ைடய	ெகா ங்ேகா ர்	பைடக்	ேகாட்டத் 	வீரர்க ம்
ெகாள்ைளக்காரர்	 ற் ைகைய	 றிய க்கத்	தவறினால்	அ த் 	என்ன	ஏற்பா
ெசய்வெதன் 	இப்ேபா 	நாம்	சிந்திக்க	ேவண் ம்?”	என் 	அைமச்சர்
றியேபா 	ேசரநாட் 	அரசைவேயா 	ெப ந்ெதாடர் ைடய	வஞ்சிமாநகரத்
தறிஞர்	சிலர்	 மரன்	நம்பியின்	 ைறந்த	ஆற்றைல ம்	இளம்	ப வத்ைத ம்
ைறவாக	மதிப்பிட் க்	க த் த்	ெதரிவித்தார்கள்.	 ற் ைகயிலி ந்

ேசரநாட் க்	கடற்கைர	நகரங்கைள	மீட் ம்	ெபா ப்ைபக்	 மரன்நம்பிையப்	ேபான்ற
ஓர்	இைளஞனிடம்	ஒப்பைடத்த 	தவ 	என் 	 ட	அவர்களில்	சிலர்
க வதாகத்	ெதரிந்த .

“ெப ம்வீர ம்	ெப ம்பைடத்	தைலவ ம்	மாமன்னேரா 	வடதிைசப்
பைடெய ப்பிற் ச்	ெசன்றி க்கிறார்கள்.	இந்நிைலயில்	 மரன்நம்பிையத்	தவிர
ேவெறவ ம்	இல்ைல.	நீங்கள்	நிைனப்ப ேபால்	எல்லாக்	காரியங்கைள ம்	வய
திர்ந்தவர்கேள	நிைறேவற்றித்	த வார்கள்	என் 	எதிர்பார்க்க	 யா .	சில

காரியங்கைள	வய 	 திர்ந்தவர்கைளவிட	இைளஞர்கள்	ஆர்வத்ேதா
நிைறேவற்றித்	தர ம்.	இ 	அப்ப ப்பட்ட	காரியேமா	இல்ைலேயா?	நான்	இைத
அப்ப ப்	பட்ட	காரியமாக	ஆக்கிேய	 மரன்	நம்பிைய	அ ப்பி	ைவத்தி க்கிேறன்”
என்றார்	அ ம்பில்ேவள்.

மந்திராேலாசைனயில்	கலந் 	ெகாண் ந்த	மற்றவர்க க் 	இ
பி க்க மில்ைல,	 ரிய மில்ைல.	ஆனால்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	எல்ைலயில்
இ ந் ெகாண் 	அ ம்பில்ேவைள	எதிர்த் ப்	ேபச ம்	அவர்கள்	அஞ்சினார்கள்.
அ ம்பில்ேவேளா	 ற் ைகைய	நீக் வதற் 	 மரன்நம்பிையவிட	ேவ
த தியான	ஆளில்ைல	என்ேற	வாதித்தார்.	தைலநகரப்	பா காப்பிற்ெகன்
இ ந்த	சில	வீரர்க ம்,	ெகா ங்ேகா க் 	அ ப்பப்	ெபற்றனர்.	ேவளாவிக்ேகா



மாளிைக	என்ற	அரசதந்திரக்	கட் டம்	இதற் ன்	இவ்வள 	பரபரப்ைப
அைடந்தேத	கிைடயா .

அந்த	மாளிைகயின்	 ண்கள்	கட் டத்ைத	மட் ம்	தாங்கி	நிற்பதில்ைல.	மாெப ம்
அரசதந்திர	நிகழ்ச்சிகைள ம்	அதிராமல்	தாங்கி	நின்றி க்கிற .	ேசர	நாட் ன்
ெபரிய	ெபரிய	அரசியல்	 கள்	எல்லாம்	இந்த	அரசதந்திர	மாளிைகயில்தான்
தீர்மானிக்கப்பட் க்கின்றன.	அ ம்பில்ேவள்	வஞ்சிமாநகரத்தின்
தியவர்கேளா 	மந்திராேலாசைன	 த் 	அவர்கைள	எல்லாம்	விைடெகா த்

அ ப்பி	விட்டா ம்	தமக் ள்	தவிர்க்க யாத	சிந்தைனயில்	ஆழ்ந்தார்.	இந்தப்
ெபா ப்ைப	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்ேகாட்டத் த்	தைலவனான	 மரன்	நம்பி
எந்த	அள 	நிைறேவற்றியி க்கிறான்	அல்ல 	நிைறேவற்றவில்ைல	என்பைத
அவரால்	இன் ம்	கணித்தறிய	 யாமலி ந்த .

ெசாந்தமாகேவ	பரபரப் க்	காண்பிக்க	ஏற்ற	காரணம்	ெதளிவாகேவ
றப்பட் ந் ம்	அைத	அவன்	விைரந் 	நிைறேவற்றினானா	இல்ைலயா	என்ப

ெதரியவில்ைல.	மேகாைதக்	கைரயில்	ெகா ங்ேகா ரிலி ந் ம்,
சிறியிலி ந் ம்	ஒவ்ெவா 	விநா ம்	ெசய்திகைள	எதிர்பார்த்த	வண்ணம்

விழித்தி ந்தார்	அ ம்பில்ேவள்.	வலிய ம்	 ழிய ம்	அவ க் 	உ ைணயாக
உடனி ந்தனெரன்றாலாவ 	சிறி 	ஆ தலாயி க் ம்.	அவர்கைள ம்
மரேனா 	ெகா ங்ேகா ர்	அ ப்பியாயிற் .	ெகா ங்ேகா ரிலி ந் 	அவர்கள்

கைடசியாக	அைமச்சர்	ெப மா க் 	அ ப்பிய	ெசய்தி:	 மரன்	 தலில்
ஒ ைற	நிைலைமயறிவதற்காகக்	கட க் ள்	ெசன் வந்த 	தவிர	மீண் ம்
சில	வீரர்கேளா 	கடம்பர்	மரக்கலங்கள்	உள்ள	கடற்ப திக் ப்	ேபாயி க்கிறான்.
ேபான	இடத்தில்	அவ க் ம்	அவ டன்	ெசன்றவர்க க் ம்	என்ன
ேநர்ந்தெதன்ேற	இ வைர	ெதரியவில்ைல.	ஆனால்	ஒ 	மா தல்	மட் ம்
மாேகாைதக்	கைர	மக்கள்	யாவ ம்	ெவளிப்பைடயாகக்	கா ம்ப
ேநர்ந்தி க்கிற .	 ன் 	கடலில்	ெவ ெதாைலவில்	ஒ 	தீவின ேக	நின்றி ந்த
கடம்பர்	மரக்கலங்கள்	இப்ேபா 	ெகா ங்ேகா க் ம்,	 சிறிக் ம்	மிக	மிக
அ ேக	ெந ங்கியி க்கின்றன.	இந்தச்	ெசய்திையத்	தம் ைடய	அந்தரங்க
ஊழியர்களாகிய	வலிய ம்	 ழிய ம்	அ ப்பியி ந்ததனால்	ஒ 	வார்த்ைத ம்
மிைகயாகேவா,	 ைறவாகேவா	இ க் ெமன் 	ேதான்றவில்ைல.

‘ மரன்	தன் டன்	ெசன்றவர்கேளா 	கடம்பர்களிடம்	பி பட் ப்பாேனா?’	என்ற
சந்ேதக ம்	அவர்	மனத்தில்	இ ந்த .	தைலநகரத்தில்	ேபரரச ம்,	பைடத்
தைலவ ம்,	பிற ம்	உள்ள	ேநரமாயி ந்தால்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவன்	மிக	மிக
இன்றியைமயாத	இந்தப்	பா காப் 	ஏற்பாட் ற் 	இப்ப க்	 மரன்	நம்பிையப்
ேபான்ற	ஓர்	இைளஞைன	நம்பி	அ ப்பியி க்க	மாட்டார்.	ஆனால்	யா ம்
தைலநகரில்	இல்லாத	நிைலைய	எண்ணி	இ ப்பவர்கைளக்	ெகாண்
எல்லாவற்ைற ம்	நிைறேவற்ற	ேவண் யி ந்த .



எனேவதான்	 மரன்	நம்பிைய ம்	நம்பி	அந்தப்	பா காப்பில்	அவ ைடய	ெசாந்தக்
காதலிேய	 தலில்	பாதிக்கப்பட் ப்பைத ம்	அவன்	கவனத் க் க்	ெகாண்
வந் 	-	அதன்	பின்	அவனிடம்	அந்தப்	ெபா ப்ைப	ஒப்பைடத் 	அ ப்பி	யி ந்தார்
அைமச்சர்.	ெபா க்காரியமாக	உள்ள	ஒன்ைற	ஆற்றேவண் யவனிடம்	அைத
அவ ைடய	ெசாந்தக்	காரியமாக ம்	மாற்றி	ஒப்பைடக் ம்ேபா 	அதற்
இரட்ைடப்	ெபா ப் 	வந் 	வி கிற .	 மரன்	நம்பி ம்	அன் 	ேவளாவிக்ேகா
மாளிைகயில்	தன்ைனச்	சந்தித்தேபா 	அத்தைகய	ெபா ப்ேபா ம்,	உணர்ச்சி
ேவகத்ேதா ம்தான்	தி ம்பிச்	ெசன்றி ந்தான்	என்பைத	அ மானித்தி ந்தார்
அவர்.	அந்த	அ மானம்	ெபாய்யாகாெதன்றா ம்	ேபார்க்களச்	 ழ்நிைலயில்
மனிதர்கைள	மீறி ம்	காரியங்கள்	நைடெபற	 ம்-என் ம்	எண்ண	 ந்த .

மரைனப்பற்றிய	எந்தச்	ெசய்தி ம்	ெதரியவில்ைல	என் 	ெதரியவந்த ம்,
‘ெகாள்ைள	மரக்கலங்கைள	வைளத் ப்	பி த் த்	தாக்கேவண் ம்	என்பைத ம்
ரத்த	ேவண் ம்	என்பைத ம்விட	அந்த	மரக்கலங்களில்	ஏதாவெதான்றில்

ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லி	சிைறப்பட் ப்பதாகக்
க தி	அவைள	 தலில்	மீட்பேத	தன்	கடைம	என்ற	எண்ணத்தில்	ெசயல்பட்
அதன்	காரணமாகேவ	 மரன்	அகப்பட் க்ெகாண் ப்பாேனா’	-	என் ம்
உய்த் ணர	 ந்த 	அைமச்சரால்.	ஆனா ம்	அவர்	அயர்ந் 	விடவில்ைல.
நம்பிக்ைகேயா 	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயிலி ந்த	ேவெறா 	வீரன்	 லம்	-
ெகா ங்ேகா க் க்	கட்டைளகைள	அ ப்பினார்.

‘ மர ம்	அவேனா 	ெசன்றவர்க ம்	தி ம்பவில்ைல	என்பதற்காகக்
கலங்கேவண்டாம்.	எந்தச்	சமயத்தில்	மேகாைதக்	கைரயில்	எந்தப்	ப தியிலி ந்
-	கடம்பர்களின்	மரக்கலங்கள்	நகரத்ைதக்	ெகாள்ைளயிட	ெந ங்கினா ம்	அந்தப்
ப தியின்	கைரப்ப தியில்	எல்லாவிதங்களி ம்	எதிர்த் த்	தாக்க ம்,	த க்க ம்
ஆயத்தமாக	இ க் மா 	-	ெசய்திகள்	ெதரிவிக்கப்	பட் ந்தன.
ெகாள்ைளக்காரர்கள்	மேகாைதக்கைர	நகரங்களில்	ஊ வதற் க்	காரணமான
இடங்களாகப்	ெப ம்பா ம்	ெபான்வானி,	ஆயிைர	ேபரியா 	ேபான்ற	ஆ களின்
கத் வாரங்கேள	பயன்படக்	 மாதலால்	அந்த	 கத் வாரங்களில்

காவைல ம்	கட் த்	திட்டத்ைத ம்,	விழிப்பாகச்	ெசய் மா ம்
ெதரிவிக்கப்பட் ந்த .	இவ்வள 	ஏற்பா கைள ம்	ெசய்தி ந் ம்,
ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயிலி ந்த	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவ க் 	மன
நிம்மதியில்ைல.	உள்ளம்	ஒ 	விநா ட	வி படாத	சிந்தைனகளில்
ழ்கியி ந்த .

ெகா ங்ேகா க் 	உடன்	ெசன்ற	 ழிய ம்	வலிய ம்	அங்ேக	பைடக்
ேகாட்டத்தில்	இ ப்பதால்	சமேயாசிதமாக	ஏதாவ 	ெசய் 	அவர்கள்	நகரத்ைதக்
காப்பாற் வார்கள்	என்ற	நம்பிக்ைக ம்	இ ந்த .	நல்ல	ேவைளயாக	எல்லா



நிைலயி ம்,	எல்லாச்	சமயங்களி ம்	 மரன்	நம்பிேயா 	உடன்	ெசல்வேத	தங்கள்
கடைம	என் 	எண்ணி	அந்த	இ வ ம்	கடம்பர்	மரக்கலங்கள்	இ ந்த
கடற்ப திக் ச்	ெசன் 	அகப்பட் க்	ெகாண் 	விடவில்ைல	என்ப
அைமச்ச க் 	நம்பிக்ைக	அளித்த .	அவர்க ம்	கடற்ப திக் ச்	ெசன்
மரைனப்ேபால்	தி ம்பாமலி ந்தால்	தமக் ச்	ெசய்தி	ெதரிய ம்,	தாம்

ெசய்திகைளத்	ெதரிவிக்க ம்,	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்தில்	நம்பிக்ைக
வாய்ந்த	மனிதர்கேள	இல்லாமல்	ேபாயி ப்பார்கள்	என்பைத	அைமச்ச ம்
உணர்ந் தான்	இ ந்தார்.	அைமச்சர்	இவ்வா 	சிந்தித் க்	ெகாண் ந்த
ேவைளயில்	கடம்பர்	மரக்கலங்களில்	இ ந்த	 மர ம்	அவ டன்	ெசன்றவர்க ம்
என்ன	ஆனார்கள்	என்பைத	இனிேமல்	கவனிக்கலாம்.
--------------	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



12.	������
��������������

தங்கள்	தைலவனாகிய	ெகா ங்ேகா ர்	 மரன்	நம்பி	ஆந்ைதக்கண்ண க்
விட் க்	ெகா த் 	அப்ப த்	தி ெரன் 	மனம்	மாறியைதச்	சிைறப்பட் ந்த
ேசரநாட் 	வீரர்கள்	யா ேம	வி ம்பவில்ைல.

‘என்ைன	உங்கள்	வீரர்கேளா 	ெபான்வானி	 கத் வாரத்திற் 	அ ப் ங்கள்
ேவண் ய	உதவிகைள	நான்	ெசய்கிேறன்’	என் 	 மரன்	நம்பிேய
ஆந்ைதக்கண்ணனிடம்	 கமலர்ச்சி டேன	ேவண் யேபா 	யாரா ம்	அைத
நம்ப யவில்ைல.	 தலில்	ஆந்ைதக்கண்ணேன	அைத	நம்பவில்ைல.	 மரேனா
வந்தி ந்த	ேசர	நாட் 	வீரர்கேள	அவ ைடய	இந்தச்	ெசாற்கைளக்	ேகட்
அவைன	ெவ ப் 	உமிழப்	பார்த்தைத ம்,	காறித்	 ப்பியைத ம்	கண்ட	ஆந்ைதக்
கண்ணன்,	இவன்	இனத் 	வீரர்கேள	இதற்காக	இவைன	ெவ ப்பதால்	இந்தத்
ேராகத்ைத	உயி க் ப்	பயந் 	ெகாண் 	இவன்	உண்ைமயில்தான்	ெசய்ய
ன்வ கிறான்	ேபா ம்	என் 	தன்	மனத் க் ள்	நிைனத்தான்.	எந்த	எதிரிைய

அவ டன்	உள்ள	அவன்	இனத்தவேர	ெவ ப்பதாகக்	ெதரிகிறேதா	அந்த
எதிரிையத்	தனக் 	நண்பனாக்கிக்	ெகாள்ள	 ம்	என்ற	 க்
ஆந்ைதக்கண்ணன்	வந்த	பின்	அவன்	 மரைனத்	தன்	இனத்தவராகிய
கடம்பர்கேளா 	ெபான்வானி	 கத் வாரத்திற் 	நிைலைம	அறிந் 	வர	அ ப்பி
ைவப்ப 	என் 	 	ெசய் 	ெகாண் விட்டான்.

“உன்	இனத்தவ க் த்	 ணிந் 	இப்ப 	 ேராகம்	ெசய்ய	 ன்வ கிற	நீ	அ த்த
விநா ேய	எனக் ம்	 ேராகம்	ெசய்யத்	 ணியமாட்டாேய?”	என்ப ேபால்	ஒ
வினாைவ	இரண் 	 ன் 	 ைற	 மரனிடம்	ஆந்ைதக்கண்ணன்	வினவினான்.

என்றா ம்	 மரைனத்	தன்	காரியத்திற் ச்	சாதகமாகப்	பயன்ப த்திக்
ெகாள்வெதன்ற	தீர்மானம்	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	அந்தரங்கத்தில்
ஏற்பட் விட்ட .	 மரேனா 	ேசர்த் 	சிைறப்	பட்ட	மற்ற	வீரர்கைள
ைவத் க்ெகாண் 	 மரைன	மட் ேம	தன்	ஆட்கேளா 	ஆற் 	 கத்திற்
அ ப்பி	ைவப்பதற்கான	ஏற்பா கைள	ஆந்ைதக்கண்ணன்	ெசய்யலானான்.

ஆந்ைதக்கண்ணனின்	மாெப ம்	ெகாள்ைள	மரக்கலத்தின்	அ ேக	சி 	பட
ஒன் ம்	வந் 	நின்ற .	 ற்றி ம்	படகில்	தன்	ஆட்களாகிய	 ரட் க்	கடம்பர்கைள
அமரச்	ெசய் 	ந ேவ	 மரைன	இ க்கச்	ெசய்யேவண் ம்	என் 	நிைனத்தான்



ஆந்ைதக்கண்ணன்.	 மரனின்	கா 	ேகட்கேவ	தன்	ஆட்களிடம்	அவ்வா
ற ம்	ெசய்தான்.

“இந்தப்	பைடத்தைலவன்	உங்கேளா 	வ கிறான்	என்பதற்காக	இவைனேய
ற்றி ம்	நம்பிவிடாதீர்கள்.	ெபான்	வானி	 கத் வாரத்ைத	ெந ங்கிய ம்

இவைன	உடன்ைவத் க்	ெகாண் 	என்ெனன்ன	நிைலைமகைள	அறிந் 	ெகாள்ள
ேமா	அைத	மட் ேம	அறிந் 	வா ங்கள்.	 கத் வாரத்தின்	வழிேய	கைரப்

ப தியில்	அதிகமாக	உள்ேள	 ைழந் 	விட ம்	 டா .	அப்ப ச்	ெசய்தால்
ஒ ேவைள	நீங்கேள	இங்ேக	தி ம்பி	வர யாத	நிைலைமகள்	ஏற்பட்டா ம்
ஏற்பட் 	விடலாம்”	என	ஆந்ைதக்கண்ணன்	தன்	வீரர்க க் க்	கட்டைளயிட்ட
ேபா 	அந்தக்	கட்டைளயின்	ஒவ்ெவா 	ெசால்ைல ம்,	ஒவ்ெவா 	ெசால்லின்
ெபா ைள ம்,	ெபா க் ப்	பின்னி ந்த	ெதானிைய ம்,	அதற் ப்
பின்னாலி ந்த	அரச	தந்திரக்	 றிப் கைள ம்	 மரன்	நம்பி	 ர்ந் 	கவனித் க்
ெகாண் தான்	இ ந்தான்.

“கடம்பர்கேள!	நாம்	ெகா த் 	ைவத்தவர்கள்,	ஏெனன்றால்	நம 	 ற் ைகையக்
கைரயிலி ந் 	எதிர்த் 	 றிய க்க	ேவண் ய	ேசரநாட் 	ெகா ங்ேகா ர்க்
ேகாட்ைடயின்	பைடத்	தைலவேன	நமக் த்	 ைணயாக	கைரவைர	வரப்ேபாகிறான்
என்ப 	எவ்வள 	ெபரிய	உதவி	என்பைதச்	சிந்தித் ப்	பா ங்கள்.	வீரர்களில்
யாராவ 	உயி க் ப்	பயந் 	அல்ல 	ெபான்ைன,	ெபா ைள	தயந்
ேராகிகளாக	மா வார்கள்.	நாேமா	ஒ 	கட்டத்தின்	தைலவேன	 ேராகியாக

மாறி	நமக் 	உதவி ரிய	 ன்வ மா 	சந்தர்ப்பத்ைத	உண்டாக்கிவிட்ேடாம்”	என்
ெகாள்ைளக்	 ட்டத்தின்	தைலவன்	 றியேபா ,	அைதக்	ேகட் த்	தனக் ள்
நைகத் க்	ெகாண்டான்	 மரன்	நம்பி.

மரன்	நம்பிேயா 	உடனி ந்தவர்கேளா	ெவ ப்ைப ம்	கடந் 	இப்ப ம்	ஒ
பச்ைசத்	 ேராகம்	உண்டா?	என் 	ெவ க் ம்	எல்ைலயிலி ந் 	விரக்தி
எல்ைலக் ப்	ேபாய்	நிைனக்கத்	ெதாடங்கியி ந்தார்கள்.

அவர்க ைடய	ெவ ப்ைபேயா,	விரக்திையேயா	ெபா ட்ப த்தாமல்
கடம்பர்கேளா 	ஆற் 	 கத்திற் ப்	 றப்பட	ஆயத்தமாகிவிட்டான்.	ேபா ம்ேபா
தன் டன்	வந்த	ேசர	வீரர்கைள	ேநாக்கி,	‘ேபார்க்களத்தி ம்	ஆபத்தான
ழ்நிைலகளி ம்	 றிப்பறிதல்	மிக	மிக	அவசியம்’	என் 	 றிய	வாக்கியத் க்

என்ன	அர்த்தம்	எனப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 யன்றனர்.	 மரன்	நம்பி	அந்த
வாக்கியத்ைத	எதற்காக	என்ன	ெபா ளில்	தங்கைள	ேநாக்கி	 றிவிட் ச்
ெசன்றான்	என்பைதப்	 ரிந் ெகாள்ள	அவர்கள்	ெப யற்சி	ெசய்ய
ேவண் யி ந்த .

கைரைய	ேநாக்கிப்	 றப்ப வதற் 	 ன்	 மரன்	நம்பி	ேவண் க்	ெகாண் ந்தப



அவ ைடய	ைககைளப்	பிணித்	தி ந்த	கட் க்கைள	அவிழ்த் 	வி மா
ஆந்ைதக்கண்ணன்	கட்டைளயிட்டான்,	கட்டைளயிட்டவன்	 மரனிடம்
எச்சரித்தான்.

“உன்	உதவிைய	நா கிற	சமயத்தில்	ைககைளப்	பிணித் ச்	சிைற	ைவத் க்
ெகாண் 	நாடக் டாெதன் 	சற் 	 ன்	நீ	 றினாய்!	அதனால்	உன்	கட் க்கைள
அவிழ்க்கச்	ெசய் 	விட்ேடன்.	இந்த	நிைலைய	நீ	தவறாகப்	பயன்ப த்திக்
ெகாள்ள	 யன்றால்	உயிேரா 	தப்பமாட்டாய்	என்பைத	மட் ம்	நிைன
ைவத் க்ெகாண்டால்	ேபா ம்.”

"நான்தான்	அப்ெபா ேத	 றிேனேன	கடம்பர்	தைலவேர!	உங்கைள	எதிர்த்
யாரா ம்	நயவஞ்சகம்	 ரிய	 யாெதன்ப 	எனக் த்	ெதரியாதா	என்ன?	எைதச்
ெசய்ய	ேவண் ேமா	அைத	நான்	அவசியம்	ெசய்ேவன்	என்ற	நம்பிக்ைகேயா
என்ைன	அ ப் ங்கள்”	என்றான்	 மரன்	நம்பி.

பட 	கைரைய	ேநாக்கிப்	 றப்பட்ட .	 மரன்	நம்பிையக்	கட்டவிழ்த் 	விட்
விட்டா ம்	படகில்	அவைனச்	 ற்றி	வாேளந்திய	 ரட் க்	கடம்பர்கள்	அமர்ந்
ெகாண்டார்கள்.	அவர்கேளா	எண்ணிக்ைகயில்	ஐவர்.	அவேனா	ஒ வன்.
அவர்களிடம்	க விக ம்	பைடக்கலங்க ம்	இ ந்தன.	அவேனா
ெவ ங்ைகயனாக	ஆக்கப்பட் ந்தான்.	கைர	ெந ங்க	 மரன்	நம்பியின்
சிந்தைன	விைரவாக	ேவைல	ெசய்த .	கடம்பர்களின்	ெகாள்ைள
மரக்கலங்களிேலேய	சிைறப்பட் த்	தங்கிவிட்ட	தன்	நண்பர்கள்	ேவ 	தன்ைனத்
தவறாகப்	 ரிந் 	ெகாண் 	விட்டார்கேள	என்ற	கவைல ம்	அவன்	மனத்தில்
இ ந்த .

கைரக் 	அ கில்	வந்த ம்	படகில்	அவைனச்	 ழ	இ ந்த	கடம்பர்கள்	அவைனச்
ற்றி	ெந க்கமாக	வைல	பின்னினாற்	ேபால	இன் ம்	ெந க்கமாக

உட்கார்ந்தார்கள்.	அவனிடம்	ேகள்விகைள ம்	ேகட்கத்	ெதாடங்கினார்கள்.

“ கத் வாரத்ைத	ஒட் ேயா,	கைர	ஓரத்திேலா	எங் ம்	ேசரநாட் ப்	பைடவீரர்கள்
ஆ தங்கேளா 	மைறந்தி ப்பார்கேளா?	உள்ளைதக்	 .	எங்களிடம்
எைதயாவ 	மைறத் ப்	ெபாய்	 றினாேயா	உன்	உயிர்தான்	ேபா ம்...”

“ேசர	நாட் ல்	இப்ேபா 	வீரர்கள்	இ ந்தால்தாேன	மைறந்தி ந் 	உங்கைளத்
தாக்க	 ம்?	ேசர	நாட் ல்தான்	இப்ேபா 	வீரர்கேள	இல்ைலேய?	எல்லா
வீரர்க ம்	வடக்ேக	 யிலா வப்	பைடெய ப்பில்	அல்லவா	இ க்கிறார்கள்?”
என் 	 மரன்	நம்பி	அவர்க க் 	ம ெமாழி	 றினான்.

“ஆற் கத்திலி ந் 	நகரத்திற் ள்	ேபா ம்	நீர்	வழியின்	இ ற ம்	ஒேர	மரஞ்



ெச 	ெகா களாகப்	ப ம்	 தர்	அடர்ந்தி க் ம்	அல்லவா?”

“ஆமாம்!	அடர்ந்தி க் ம்”

“அந்தப்	 தர்களிைடேய	ஆற் க்கால்	வழிேய	படகில்	நாம்	ெசன் 	தி ம்ப
இைட 	எ ம்	கிைடயாேத?”	“ஏன்	இப்ப 	அ க்க 	ஐயப்ப கிறீர்கள்?
ஆற்றின்	இ 	 ற ம்	ப ைம	ெசழித் 	அடர்ந்தி ப்ப 	நல்ல	வளத்தின்
காரணமாகத்தாேனயன்றி	வீரர்கள்	மைறந்தி ந் 	தாக் வதற்காக	அன் .”

“அதற்காக	ெசால்ல	வரவில்ைல.	ேசரநாட் ல்	மிகக்	 ைறந்த	வீரர்கள்தான்
இ ப்பதாக	நீேய	 றியதால்	தந்திரமான	வழிகளில்	அன்றி	ேவ 	விதங்களில்
அவர்கள்	பைகவர்கைள	எதிர்த் ச்	சமர்	 ரிய	 யா .	தந்திரமாகச்	சமர்	 ரி ம்
வழிகளில்	இ ம்	ஒன் .	இ ற ம்	ெந ங்கிய	மரக் ட்டங்களிைடேய	உள்ள
ெபான்வானியாற் க்	கால்	வழிேய	நாம்	ேபாகிறேபா 	நம்ைம	வைளக்க

ெமன் 	தான்	இைதக்	ேகட்ேடாம்.	இதற் 	நீ	ெசால் ம்
ம ெமாழியிலி ந் தான்	நாம்	உள்ேள	எவ்வள 	 ரம்	ேபாகலாம்	அல்ல
ேபாகக் டா 	என்பைதப்பற்றி	ஒ 	 	ெசய்யலாம்.”

“என்ைன	நம்பி	நான்	எவ்வள 	 ரம்	உங்கைள	அைழத் ச்	ெசல்கிேறேனா
அவ்வள 	 ரம்	நீங்கள்	பயமின்றி	வரலாம்.”
மரன்	இவ்வா 	 ம்ேபா 	அவர்கள்	ெசன்ற	பட 	ெபான்வானி
கத் வாரத்திற் ள்	 ைழந்தி ந்த .	கடம்பர்கள்	 மரனின்	 கத்ைதேய

ைவத்தவிழி	வாங்காமல்	ேநாக்கினர்.	அவன்	உண்ைமயாகேவ	தங்க க்
எல்லாவற்ைற ம்	காண்பிக்க	அைழத் க்ெகாண் 	ேபாகிறானா	அல்ல
ஏமாற் கிறானா	என்பதில்	இன் ம்	அவர்க க் ச்	சந்ேதகம்	தீரவில்ைல.

“ெப மரக்கலங்கைள	கைரயிலி ந் 	சிறி 	ெதாைலவில்	ஆழமான
கடற்ப தியிேலேய	நி த்தி	ைவத் விட் ச்	சி 	சி 	பட களில்	ெபான்வானி,
ஆயிைர,	ேபரியா 	 லம்	ேசரநாட் 	நகரங்களில்	அங்கங்ேக	ெகாள்ைளயிட
ைழந்தால்	எங்கைள	எதிர்க்கப்ேபா மான	வீரர்கள்	இ க்கிறார்களா	அல்ல

எங்கள்	ேநாக்கம்	ஈேட மா”	என் 	 மரனிடேம	ம ப ம்	ேகட்டான்	ஒ 	கடம்பன்.

எதிரியின்	பைடத்தைலவன்	தங்களிடம்	தற்காலிகமாகச்	சிைறப்பட் க் ம்
ேவைளயில்	அவனிடேம	இந்தக்	ேகள்விகைளக்	ேகட்ப 	எந்த	அள 	உ தியான
எந்த	அள 	ஆபத்தான 	என்பைதக்	 டப்	 ரியாத	மனநிைலேயா 	அவர்கள்
ேகள்வி	ேகட்பைதக்கண் 	 மர க் ச்	சிரிப் த்தான்	வந்த .	ஆனால்	தன்
உள் ணர் கைள	ெவளிக்	காட் க்	ெகாள்ளாமல்	அவர்க க் த்	ைதரிய ம்
நம்பிக்ைக ம்	ஊட் க்ெகாண்ேட	ெசன்றான்	அவன்.	ெபான்வானி
கத் வாரத்தின்	ெந ந் ாரம்	கைரக் ள்ேள	அவர்கள்	அைழத் ச்



ெசல்லப்பட் 	விட்டனர்.	இன் ம்	சிறி 	உள்ேள	ெசன்றால்	ெகா ங்ேகா ர்	நகரேம
வந் 	வி ம்	என்ற	நிைலைமக் 	 ன்ேனறிச்	ெசன் 	விட்டார்கள்.

“உள்ேள	ெசல்லச்	ெசல்ல	நிைலைமகைள	நீங்கள்	இன் ம்	நன்றாக	அறியலாம்”	-
என் 	 மரன்	 ன் வேலா 	அவர்க க் க்	 றினான்!	 தர்	அடர்ந்தி ந்த
ஓரிடம்	வந்த ம்	பட 	ேமேல	ேபாவைத	வி ம்பாமல்	அங்ேகேய	நி த்தி
விட்டார்கள்	கடம்பர்கள்.

“ஆற்றின்	இ ற ம்	வீரர்கள்	யா ம்	மைறந்தி க்கவில்ைல	என்ப
உ தியானால்தான்	இந்த	இடத்திற் 	ேமேல	நாம்	ேபாகலாம்”	என்றார்கள்	அவர்கள்.

“என்ைன	அதற்காக	என்ன	ெசய்யச்	ெசால்கிறீர்கேளா,	அைத	நான்	ெசய்கிேறன்”	-
என்றான்	 மரன்.

“நீேய	ஒ 	விநா 	கைரயில்	இறங்கிப்	பார்த் ச்	ெசால்!	வீரர்கள்	யாராவ
ெதன்பட்டால்	பைடத்தைலவன்	என்ற	-	 ைறயில்	அவர்கைள
தி ம்பப்ேபாகச்ெசால்லி	விடலாம்.	தாங்கேள	இறங்கிப்	 தர்களில்	ேத னால்
வீரர்கள்	மைறந்தி ப்பார்களாயின்	அவர்க க் ம்	எங்க க் ம்	ைககலப்

ம்”

“இறங்கிப்	பார்ப்பதில்	எனக் 	ம ப் 	ஒன் ம்	இல்ைல.	ஆனால்	அேத	சமயத்தில்
நீங்கள்	என்ைன	நம்பேவண் ம்.	இறங்கிப்	பார்ப்பதற் ப்	பதில்	நான்	தப்பி	ஓ
வி ேவேனா	என்ற	என்ேமேலேய	உங்க க் ச்	சந்ேதகம்	வந் விடக்
டாதல்லவா?”

இைதக்	ேகட்ட ம்	படகிலி ந்த	கடம்பர்கள்	ஒ வர்	 கத்ைத	ஒ வர்	பார்த் க்
ெகாண்டனர்.	 மரன்	அவ்வா 	ெவளிப்பைடயாகத்	தன் ைடய
மனத்திலி ந்தைதக்	ேகட்டேத	அவர்க ைடய	சந்ேதகத்ைதத்
தணித் விட் ந்த .	அவர்கள்	அவைனக்	கைரயிறங்கிப்	 தர்களில்	வீரர்கள்
மைறந்தி க்கிறார்களா	என்பைதப்	பார்க்கச்	ெசான்னார்கள்.	அவ்வா 	அவர்கள்
தன்	 ைற	 றியேபா 	அவன்	வாளா	இ ந் 	விட்டான்.	 ன்றாவ 	 ைற ம்

வற் த்தியேபா 	படைக	ஒ க்கச்	ெசால்லிக்	கைரயில்	ெமல்ல	இறங்கினான்.

இவ்வா 	தயங்கித்	தயங்கி	அந்தக்	காரியத்ைத	அவன்	ெசய்ததினால்
அவ க் த்	தங்களிடமி ந் 	தப்பி	ஓ ம்	எண்ணம்	இல்ைல	என்ப 	ேபால்
அவர்கள்	 ரிந் 	ெகாண்டார்கள்.	ஆனா ம்	அவர்கள்	ைகயிேல	உ வி	ைவத்தப
இ ந்த	ெகா வாள்கள்	இன் ம்	அப்ப ேய	இ ந்தன.	கைரயிறங்கிய	 மரன்
தரில்	ெமல்ல	ெமல்ல	மைறந்தான்.	சில	விநா கள்	அவன்	ெதன்படவில்ைல.	கால்
நாழிைகக் ப்பின்	ம ப ம்	 தர்	சலசலத்த .	 மரன்	தி ம்பினான்.	 மரன்



மட் மல்ல,	அவ க் ப்பின்	ஒவ்ெவா வராகப்	பல	ேசர	வீரர்க ம்	வந்தனர்.
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13.	������	������
ஒைசப்படாமல்	 மரன்	தன்	பின்ேன	அைழத் 	வந்த	ஐம்ப 	ேசர	நாட் 	வீரர்க ம்
தர்களிலி ந் 	அந்தப்	படைக	வி கமாக	வைளத்த ேபால்	பல்ேவ
திைசகளிலி ந் 	ெவளிப்பட்டனர்.	தி ெரன் 	இப்ப 	ஒ 	நிைலைமைய
எதிர்பாராத	கடம்பர்கள்	ஒன் ம்	ெசய்ய	 யவில்ைல.	உ விய	வாள்கேளா
கைரயில்	 தித்தனர்.	 தலில்	 மரன்	ேமல்	பாய்ந் 	அவைனக்	 த்திக்
ெகால்வ 	அவர்கள்	 யற்சியாய்	இ ந்த .	ேசர	வீரர்களில்	பலர்	வில் ம்
அம் ம் ட	ைவத்தி ந்ததனால்	 தர்களில்	பல்ேவ 	ேகாணங்களிலி ந்
கடம்பர்கள்	ேமல்	அம் மைழ	ெபாழியலாயிற் .	அந்த	அம்
மைழயினிைடேயயி ந் 	தப்பிக்	 மரைனக்	ெகால்ல	அவர்களால்	 யவில்ைல.

அதற் 	ேநர்மாறாகக்	 மரேனா 	படகில்	வந்த	 ரட் க்	கடம்பர்களில்	 வர்
இறந் 	ேபாயினர்.	இ வர்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்களிடம்	சிைறப்பட்டார்கள்.
அவர்கள்	வந்த	பட 	ேசர	நாட் 	வீரர்களால்	ைகப்பற்றப்பட்ட .	இறந்தவர்களின்
சடலங்கைள	அந்தப்	படகில்	ேபாட் க்	கைரேயாரமாக	அைதக்	ெகாண் ேபாய்
மிதக்க	விட் வி மா 	தன்ஆட்க க் க்	கட்டைளயிட்டான்	 மரன்நம்பி
அப்ப ேய	ெசய்யப்பட்ட .	உடேன	மேகாைதக்கைர	நகரங்க க் க்	கடல்	வழிேய
சி 	மரக்கலங்களிேலா,	பட களிேலா	உள்	 ைழ ம்	 ன்ேற	வழிகளான	ஆயிைர,
ெபான்வானி,	ேபரியா 	ஆகியவற்றின்	வழிகைள	வில்	அம் கேளா 	 ய
வீரர்கள்	பா காக்க	ஏற்பா 	ெசய்யப்பட்ட .	கடம்பர்களின்	ஒேர	பலம்	கடல்தான்.
மரக்	கலங்களில்	இ ந்தப ேய	ேபார்	 ரியேவா,	கடற்ெகாள்ைளகள்	ெசய்யேவா,
அவர்க க் த்	ெதரிந்த	அள 	தைரயில்	எதிர்ப்பவர்கைள	 ைறயாக
எதிர்ெகாண் 	ேபார்	ெசய்ய	அவர்க க் த்	ெதரியா .	அவர்க ைடய	ஒேர	பலம்
கட ம்	மரக்கலங்க ம்தான்.	தைர	என்ப 	அவர்க ைடய	பலவீனமான	களம்
என்பைதக்	 மரன்	நம்பி	மிக	நன் 	அறிந்தி ந்தான்.

சிைறப்பி க்கப்பட்ட	இரண் 	கடம்பர்கைளக்	ெகா ங்ேகா ர்	ேகாட்ைடயின்
உள்ேள	பத்திரமான	அைற	ஒன்றில்	அைடத்தேபா ,	‘உள்ேள	ெசல்லச்	ெசல்ல
நிைலைமகைள	நீங்கள்	இன் ம்	நன்றாக	அறியலாம்’	என் 	 ன் 	அவர்களிடம்
றியி ந்த	ஒ 	வாக்கியத்ைதேய	ேவ 	அர்த்தம்	ெதானிக் ம்	ப 	இப்ேபா

தி ம்ப ம்	 றிவிட் 	ஏளனமாக	நைகத்தான்	 மரன்	நம்பி.

ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்ேகாட்டத்தில்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவளால்
அ ப்பப்பட் த்	தங்கியி ந்த	வலிய ம்	 ழிய ம்	 மரன்	நம்பிைய	அவன்
மிக ம்	சாமர்த்தியமாகக்	கடம்பர்களிடமி ந் 	தப்பிவந்ததற்காகப்
பாராட் னார்கள்.	அந்த	விவரங்கைள	உடேன	ஒ 	வீரன்	 லமாகத்	தைல



நகரி ள்ள	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் ச்	ெசால்லி	அ ப்பினார்கள்.	அதன்
பின் ம்	அவர்கள்	இ வ ம்	 மரன்	நம்பியிடம்	ேப ம்ேபாெதல்லாம்	ஒ 	ெசய்திைய
வற் த்திக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	அைத	ஏன்	அவர்கள்	அவ்வள 	 ரம்
தன்னிடம்	வற் த் கிறார்கள்	என்பைதக்	 மரன்	நம்பியா ம்	 ரிந் 	ெகாள்ள

யவில்ைல.	தற்ெசயலாக	வற் த் கிறார்களா?	அல்ல 	ஏதாவெதா
அர்த்தத்ேதா 	எைதயாவ 	 ரிந் ெகாண் 	வற் த் கிறார்களா	என்பைத
அவனால்	விளங்கிக்	ெகாள்ள	 யாமல்	இ ந்த .

“பைடத்தைலவர்	கடம்பர்களின்	ெகாள்ைள	மரக்கலத்திலி ந் 	அவர்கள்
ைண டேனேய	தப்பி	வந்த 	சாமர்த்தியமான	காரியம்தான்	என்றா ம்

இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிைய	மீட்கிறவைர	நாம்	ெப ைமப்ப வதற்
ஒன் ேம	இல்ைல-	என்பைத ம்	நிைனவிற்	ெகாள்ளேவண் ம்”-	என் 	அைமச்சர்
அ ம்பில்ேவளின்	ஆட்களாகிய	அவர்கள்	தன்னிடம்	அ க்க 	 றி	வந்ததன்
பின் லத்தில்	என்ன	சிந்தைன	 லமாக	இ க்கிறெதன்பைத	அறிய	 யன்றான்
மரன்	நம்பி.

ஆனால்	அேத	சமயத்தில்	அவர்கள்	அப்ப 	அ க்ெகா 	 ைற	இரத்தின	வணிகர்
மக ம்	தன்	ஆ யிர்க்	காதலி ம்	ஆகிய	அ தவல்லிைய	நிைன ட் க்
ெகாண் ந்ததில்	அவ க் 	ஒ 	மகிழ்ச்சி ம்	இ ந்த .	கடம்பர்கைள	எப்ப ம்
றிய த் 	அவைள	மீட்கேவண் ெமன்ற	ஆவ ம்	 ணி ம்	உ திப்பட

அவர்க ைடய	வார்த்ைதகள்	 ைணெசய்கின்றன	என்ற	 ைறயில்	அவற்ைற
அவன்	வி ம்பினான்,	வரேவற்றான்.

அ த் 	அவ ைடய	சிந்தைன	ஆந்ைதக்கண்ணனிடம்	சிைறப்பட் க் ம்
மற்றவர்கைள	எப்ப 	வி விப்ப 	என்பதில்	ெசன்ற .	தன்னிடம்	சிக்கியி க் ம்
கடம்பர்கள்	இ வைரக்	ெகாண் 	அவர்களிடம்	சிக்கியி க் ம்	ெகா ங்ேகா ர்
வீரர்கள்	இ வைர ம்	எப்ப 	மீட்ப 	என் 	 ழ்ச்சிகைள	ஒவ்ெவான்றாகச்
சிந்திக்கலானான்	 மரன்	நம்பி.	ஏற்ெகனேவ	கடம்பர்களிடம்	சிைறப்பட் க் ம்
ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்	தான்	தி ம்பி	வ ம்ேபா 	தன் ைடய	 ழ்ச்சி
ேநாக்கத்ைத	விளங்கிக்	ெகாள்ளாமல்	தன்ைனத்	தவறாகப்	 ரிந்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	தான்	உயிர்தப் வதற் 	ஆைசப்பட் க்	ெகாண்
கடம்பர்க க் க்	ெகா ங்ேகா ைரக்	காட் க்	ெகா ப்பதற்காகப்	 றப்பட்
விட்டதாக	அவர்கள்	நிைனத் 	விட்ட 	அவ க் த்	ெதரிந் தான்	இ ந்த .

அவர்கள்	அைனவைர ம்	சாமர்த்தியமாகக்	கடம்பர்களிடமி ந் 	மீட்கிறவைர
எ ேம	ேமேல	ெசய்வதற் 	இல்ைல	என்பைத ம்	 மரன்	தம்பி	உணர்ந்தான்.
அந்த	வீரர்கைள	மீட்பதற் ன்	 ற் ைக	இட் க் ம்	கடம்பர்	மரக்	கலங்கைளத்
தாக்க ம்	 யா .	அல்ல 	கடம்பர்கேள	ெகா ங்ேகா ைர
ெந ங்கினா ம் ட	அவர்களிடம்	சிைறப்பட் க் ம்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்



தப்பிவிட	 யா .	நக க் ள்	கைரைய	ெந ங்கி	வந் விட்டால்	இங் ள்ள
நிைலைமைய ம்	நான்	தப்பிவிட்ேடன்	என்பைத ம்	ஆந்ைதக்	கண்ணன்	அறிய
ேநரி ம்.	அைத	அவன்	அறிய	ேநர்ந்த ம்	அவ க் 	ஏற்ப கிற	 தற்
க ங்ேகாபத் க் ப்	பலியாகிறவர்கள்	அவனிடம்	சிைறப்பட் க் ம்	ெகா ங்
ேகா ர்	வீரர்களாகத்தான்	இ ப்பார்கள்	என்ப 	நிச்சயம்.	அப்ப 	ஒ 	நிைல
ஏற்ப வதற் 	 ன்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள	அங்கி ந்
காப்பாற்றிவிடேவண் ம்	என்பதில்	 மரன்	நம்பி	அதிகக்	கவனமாயி ந்தான்.
அதற்காக ம்	அவன்	ஒ 	 ழ்ச்சி	ெசய்ய	ேவண் யி ந்த .

தன்னிடம்	சிைறப்பட் க்கிற	கடம்பர்களில்	ஒ வனிடமி ந்
ஆந்ைதக்கண்ண க் 	அவன்	தானாகேவ	எ வ 	ேபால்	ஒர்	ஒைல
எ திவாங்க	ேவண் யி ந்த .	அந்த	ஒைலயில்	“வழிகைளக்	காட் வதற்காகச்
ேசர	நாட் 	வீரர்களின்	 ைணேயா - ன் 	பட களில்	நம்	கடம்பர்கைள ம்
ேசர்த் 	இன்றிர 	ெபான்வானி	 கத் வாரத்தின்	வழிேய	நக க் ள்	அ ப்ப ம்.
இங் 	யா ம்	நமக் 	உ தியான	நன்னிைலயி ள்ளன.	இந்த	ஒைலையக்
ெகாண் 	வ பவன்	ஒ 	ெசவிட் 	ஊைம,	 மரன்	நம்பி	நமக் 	மிக ம்
ைணயாயி க்கிறார்.	இந்த	ஒைலையக்	ெகாண் 	வ பவன்	ேம ம்	என்ேம ம்

தாங்கள்	சந்ேதகப்படாமலி ப்பதற்காக	-	இைத	நாங்கள்	இங் 	வந்த	அேத	படகில்
அ ப் கிேறன்	-	என் 	எ தி	ஆந்ைதக்கண்ண க் 	ஓர்	ஊைமயிடேமா	அல்ல
ஊைமேபால்	ந க்க	 ந்தவனிடேமா	ெகா த் ,	அன் 	கடம்பர்களின்
பிணங்கேளா 	கடற்கைரயில்	மிதக்கவிட்ட	படகில்	பிணங்கைள	நீக்கிவிட்
அவைன	அ ப் வெதன் 	திட்டமிட்டான்	 மரன்	நம்பி.

இந்தத்	திட்டம்	நிைறேவ வ 	அவன்	ைகயில்	மட் மில்ைல.	எ கிற	ஒைலயில்
சிைறயிலி க் ம்	கடம்பர்களில்	யாராவ 	ஒ வ ைடய	ைகச்சாத் க்	கிைடக்க
ேவண் ம்.	இல்லா	விட்டால்	ஆந்ைதக்கண்ணன்	அைத	நம் வ 	அரிெதன்ப
மர க் த்	ெதரி ம்.	ஒற் 	ேவைலகளில்	-	ேபார்க்	காலங்களில்

ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்ேகாட்டத் க் ப்	பயன்ப வதற்காக	ஊைமகள்	ேபால ம்
ெசவிடர்கள்	ேபால ம்	ந த் ப்	பைகவைர	ஏமாற்றி	இரகசியங்கைள	அறிந்
வ வதற் ச்	சிலர்	இ ந்தனர்.	அவர்களில்	ஒ வ ைடய	உதவிைய	இப்ேபா
நா வ 	என் 	 மரன்நம்பி	 	ெசய் 	ெகாண்டான்.

கடம்பர்களிடம்	சிைறப்பட் க் ம்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள	மீட்பேதா 	-	அந்த
வீரர்கேளா 	கடம்பர்களில்	பலைர ம்	ெபான்வானி	 கத் வாரத் க்
வரவைழத் க்	ெகான் விட்டால்,	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	 ற் ைக	ேபரளவில்
வலிைம	 ன்றியதாகப்	ேபாய்வி ம்.	தன்வச ள்ள	வீரர்களின்	வலிைம	 ைறயக்
ைறய	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	 ற் ைக	ேதால்விைய	அைடவைதத்	தவிர	ேவ

வழி	இல்ைல.	அல்ல 	அவன்	தன் ைடய	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கேளா 	ேம ம்
சில	நாட்கள்	தாமதித்தால்	 ட	நல்ல தான்	என்ெறண்ணினான்	 மரன்	நம்பி.



ற் ைக	நீ க்க	நீ க்கக்	 யிலா வத்திற் ச்	ெசன்றி க் ம்	ெப ம்பைடேயா
ெப மன்னர்	தி ம்பி	வ கிற	சமய ம்	ெந ங்கிவிடலாம்.	பைடகளின்	வரேவா
மன்ன ம்	தி ம்பிவிட்டால்	பின் 	ஆந்ைதக்கண்ணைன	ஓட	ஓட	விரட்டலாம்.

ஆனா ம்	அந்த	வழிையவிட	 தலில்	சிந்தித்த	வழிேய	நல்ல
என்ெறண்ணினான்	அவன்.	ஒைல	எ தப்பட்ட .	கடம்பர்களில்	சிைறப்பட் ந்த
இ வ ம்	அந்த	ஒைலயிற்	ைகச்சாத்திட	ம த்தனர்.	நீண்ட	ேநரம்	சித்திரவைத
ெசய் 	வைதத்தபின்	ஒ வன்	ைகச்சாத்திட	இனங்கினான்.	அதற் ப்	பின்
மற்ெறா வைன ம்	எவ்வளேவா	ெகா ைமப்	ப த்தி	வற் த்தி ம்	பயனில்லாமல்
ேபாயிற் .	அதற்கப் றம்	பைடக்	ேகாட்டத் 	ஒற்றர்களில்	தன்னந்தனிேய
ெசவிட் ைமப்ேபால	ந த் 	ஆந்ைதக்கண்ணைனச்	சந்திக்கப்	ேபாவதற் 	ஒ
தீரைனத்	ேதட	ேவண் யி ந்த .	 ழ்நிைலைய	எண்ணி	ஆந்ைதக்கண்ணனிடம்
ெசன்றால்,	உயி க் 	ஆபத்தா ேம	என்ற	ந க்கத்தினால்	பலர்	அஞ்சினார்கள்.
மரன்	நம்பியின்	நீண்ட	உ திெமாழிக க் ப்	பின்	ஒர்	இளம்ப வத் 	ஒற்றன்

அந்த	ேவைலையச்	ெசய்ய	 ன்	வந்தான்.
-------------	
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கட க் ள்	ெசன் 	ஆந்ைதக்கண்ணைனச்	சந்திக்க	 ன்வந்த	ஒற்ற க்
ேவண் ய	உதவிகைள	எல்லாம்	தாேன	அ கிலி ந் 	கவனித் ச்	ெசய்தான்
மரன்	நம்பி.

“எப்ப ெயப்ப 	எல்லாேமா	ஆந்ைதக்கண்ணன்	உன்ைனச்	ேசாதைன	ெசய்வான்.
தலில்	ெசவிட் ைமயாக	நீ	ந த்தால்	கைடசிவைர	அப்ப ேய	ந த் விட

ேவண் ம்.	அவ்வாறின்றி	அவன்	தி ெரன் 	ஏதாவ 	இைரய	அைதக்	காதில்
வாங்கிய	ேவகத்தில்	ஊைமயாக	ந க்க	ேவண் யைத	மறந் 	உணர்ச்சி	வசப்பட்
ம ெமாழி	ேபசிவிடக் டா .

“நீ	ெகாண் ேபாகிற	ஒைலயிேலேய	இந்த	ஒைல	ெகாண் 	வ கிறவன்
ெசவிட் ைம	என் 	 றிப்பிட் ப்பதனால்	நீ	கவனமாயி க்க	ேவண் ம்.	அங்ேக
ஆந்ைதக்கண்ண ைடய	மரக்கலத்தில்	சிைறப்பட் க் ம்	நம்மவர்கைளப்
பார்த்த	உடேன	உணர்ச்சிவசப்பட் 	நீ	எைதயாவ 	ேபசிவிடக்	 டா .	நீ	 தனாக
வந்தி க்கிறாய்	என் 	ெதரிந்தால்	நம்மவர்கள்	உன்ைன	நிச்சயமாக
ஆந்ைதக்கண்ணனிடம்	காட் க்	ெகா க்க	மாட்டார்கள்.	நீ ம்	பிறர்	 ரிந்
ெகாள்ளாதவா 	நம்மவர்க க் 	நீ	அவர்க க் 	உதவி,	அவர்கைள	மீட் க்
ெகாண் 	ேபாக	வந்தி ப்பதாகேவ	ஏேத ம்	ைசைக	காட்ட	 மானால்	நல்ல .
அந்தச்	ைசைகைய	ஆந்ைதக்கண்ணன்	பார்த் 	விடக் டா .	பார்த்தால்
அவ க் 	உன்ேமேலேய	சந்ேதகம்	வந் 	உன்ைனக்	கண்டம்	-	 ண்டமாக	ெவட் ப்
ேபாட் 	வி வான்.	கவனமாகப்	ேபாய்வா”	-	என் 	 றித்	 வைன	வழிய ப்பி
ைவத்தான்	அவன்.	 வேனா	 றப்ப 	 ன்பாகத்	தி ெரன் 	ேவெற 	ேகள்வி
ேகட்டான்.

“ஐயா	எனக்ெகா 	சந்ேதகம்.	இந்த	ஒைலைய	நான்	ஆந்ைதக்	கண்ணனிடம்
ெகா த்த டன்	நீங்கள்	நிைனப்ப 	ேபால	அவன்	என்ைன ம்,	சிைறப்பட் க் ம்
ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள ம்	 ைணயாகச்	சில	கடம்பர்கைள ம்	இங்ேக
அ ப்பி	ைவக்காமல்	எல்லா	வீரர்க ட ம்	தாேன	 றப்பட் விட்டால்	என்ன
ெசய்வ ?

“அப்ப 	நடக்கா ,	அேநகமாக	ஒைலயில்	எ தியி க்கிறப தான்	அவன்
ெசய்வான்.	ெசய்யாமல்	அவேன	எல்லாேரா ம்	 றப்பட் 	வ வானாயி ம்	கவைல
இல்ைல.	அப்ப 	வ ம்	ேபா 	-	நம்மவ ம்,	நீ ள்ள	பட கள்	ெபான்வானியா
வழிேய	 ன்னால்	வ மா 	கவனித் க்ெகாள்.	நா ம்	வீரர்க ம்
ெபான்வானியாற்றின்	இ 	ம ங்கி ள்ள	 தர்களில்,	மைறந்தி ப்ேபாம்.



எங்க ைடய	சா ரியமான	ேபாரினால்	உங்கைள	மீட் க்	கடம்பர்கைள	அழிப்ேபாம்.
ஆந்ைதக்கண்ணன்	வராமல்	ஒைலயில்	எ தியி க்கிறப 	கடம்பர்கைள ம்
சிைறப்பட் க் ம்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள ம்	மட் ேம	உன்ேனா 	அ ப்பி
ைவப்பானாயின்	எங்க க் 	ஒ 	கவைல ம்	இல்ைல.	உங்கேளா 	வ ம்
கடம்பர்கைளப்	ெபான்வானி	 கத் வார	வழியிேலேய	ெகான்ேறா,
சிைறப்பி த்ேதா	உங்களைனவைர ம்	அவர்களிடமி ந் 	மீட் 	வி ேவாம்.”

“எல்லாம்	நல்ல .	ஆனால்	என்ைனத்	தி ப்பி	அ ப்பாமல்	அங்ேக
ைவத் க்ெகாண் ,	கடம்பர்கைள ம்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள ம்	மட் ம்
பட களில்,	அ ப்பிவிட்டால்	என்ன	ெசய்வ ?”

“ெசய்வெதன்ன?	எப்ப ேய ம்	சாமர்த்தியமாகத்	தப்ப	 யற்சி	ெசய்ேத
ஆகேவண் ம்.”

“அ ம்	 யா .	-	நான்	ஊைம ம்	ெசவி மாகேவ	இ திவைர
ந க்கேவண் ம்”	எனச்	ெசான்னான்.

ஆந்ைதக்கண்ணன்	ஒைலையப்	ப த் 	-	உடன்	அைதக்	ெகாண் 	வந்தவைன ம்
சிைறப்பி த் 	-	ஏற்ெகனேவ	சிைறப்	பட் ந்த	பிற	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கேளா
ைவத் க்	ெகாண் 	உண்ைம	நிைலைய	அறிவதற்காகக்	கடம்பர்களில்	ஒ 	
ேபைரப்	ெபான்வானி	 கத் வாரத்திற் 	அ ப்பினா ம்	அ ப்பிவிடலாம்.	அப்ப
அவன்	ெசய் வி வாேனயாகில்	 மரன்	எதற்காக	இைதத்	திட்டமிட் ச்
ெசய்தாேனா	அந்த	ஏற்பா கள்	அைனத் ம்	வீணாகிவி ம்.	ஆனா ம்	எைத	எதிர்
ெகாள்ள ம்	 ணிந்தி க்க	ேவண் ெமன்ற	நம்பிக்ைகேயா 	தான்	அவன்
இ ந்தான்.

இதற்கிைடேய	அவன்	இ கிற	ஒவ்ெவா 	திட்டத்ைத ம்	ெசய்கிற	ஒவ்ேவார்
ஏற்பாட்ைட ம்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவளின்	ஆட்களாகிய	வலிய ம்	 ழிய ம்
அ கிலி ந் 	கவனித் க்	ெகாண்ேட	இ ந்தார்கள்.	கவனிப்பெதல்லாம்
நைடெப வன	பற்றிய	ெசய்திகைள	அைமச்ச க் 	அ ப்பவதற் த்தான்
என்பைதக்	 மரன்	நம்பி	விளங்கிக்	ெகாண்டான்.
ஒவ்ெவான்றாகச்	சிந்தித் க்ெகாண்ேட	வ ம்ேபா ,	 திதாக	ேவெறா
கவைல ம்	அவ க் 	உண்டாகிய .	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்
அ தவல்லிையக்	கடலி ள்ள	தங்கள்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்களில்	ஏதாவ
ஒன்றில்	கடம்பர்கள்	சிைற	ைவத்தி ப்பார்களானால்	அவைள ம்	அதிலி ந்
அந்தரங்கமாக	வி வித்தாக	ேவண் ம்.	எல்லாக்	கடம்பர்க ம்	ஒேரய யாக
ஆந்ைதக்கண்ணேனா 	சி சி 	பட களில்	ெபான்வானி	 கத் க்
வந் வி வார்கேளயானால்	கடலில்	அவர்கள்	கலங்கள்	தனியாயி க் ம்.
இரண் 	 ன் 	ேசரநாட் 	வீரர்கேளா 	தாேனா	ேவ 	யாேரா,	அவர்கள்



கலங்கைள	ேத ப்	-	ேபானால்	அ தவல்லிைய	மீட் க்ெகாண்
வந் விடலாெமன் 	ேதான்றிய .	ஆனால்	ெகா த்த ப்பியி க் ம்	ஓைலக்
எதிர்	விைளவாக	ஆந்ைதக்கண்ணன்	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறான்	என்பைதப்
ெபா த்ேத	ேமற்ெகாண் 	எைத ம்	திட்டமிடலாம்	ேபாலத்	ேதான்றிய .
எக்காரணத்ைதக்	ெகாண்டாவ 	கடம்பர்கள்	அஞ்சிக்	கடலில்
பின்வாங் வார்கேளயானால்	அவர்கள்	தங்கள்	மரக்கலங்கைளத்
தி ப்பிக்ெகாண் தான்	விைரந் 	ஓ வார்கள்.	அப்ப 	ஓ ம்ேபா 	-
மரக்கலங்களில்	ஏதாவ 	ஒன்றி ள்	சிைற	ைவக்கப்பட் ப்பதாகக்	க தப்ப ம்
அ தவல்லி ம்	கலத்ேதா 	ேபாக	ேநரி ம்.	அப்ப 	ேந வதற் ள்
ந்திக்ெகாண் 	விடேவண் ம்.

‘இவ்வள 	அ ம்பா பட் ம்	இ தியில்	என்	உயிர்க்	காதலிைய	நான்	இழந் விடக்
டா 	என் 	நிைனத்தான்	 மரன்	நம்பி.	ஆந்ைதக்கண்ண ைடய

எதிர்விைள 	எப்ப யானா ம்	அதற்ேகற்பத்	திட்டங்கைள	நிைனத் ைவத் க்
ெகாண்டபின்	அவ ம்	ெபான்வானி	 கத் வாரத் க் ச்	ெசன் 	ப ங்கி
இ ந்தான்.	ேநரம்	ஆக	ஆகக்	கவைல	அதிகமாகிய .	ந இர ம்	கடந்த .
கத் வாரத்தில்	பட கள்	எைவ ேம	ெதன்படவில்ைல.	தாங்கள்	எதிர்பார்க்கிற

ேநரத்ைத	விட் 	விட் 	எல்லா ம்	அயர்ந்தபின்	எதிர்பாராத	ேநரத்தில்	தி ெரன்
வந் 	தாக்கலாெமன்ற	எண்ணத்தில்	ஆந்ைதக்	கண்ணன்	தாமதம்	ெசய்கிறாேனா
என் ம்	ேதான்றிய .	 மரன்	நம்பிையப்	ேபாலேவ	ேபார்	நிைல	அறிந்
ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் 	உட க் டன்	அறிவிப்பதற்காக	அைமச்சர்
அ ம்பில்ேவளின்	ஆட்க ம்	ெபான்வானி	 கத் வாரத் ப்	 தர்களில்
ப ங்கியி ந்தனர்.	 மரன்	ப ங்கி ப்பைத	அவர்க ம்,	அவர்கள்
ப ங்கியி ப்பைத	 மர ம்	 தலில்	கவனிக்கவில்ைல	என்றா ம்	சிறி
ேநரத்தில்	இ சாரா ேம	சந்திக் ம்ப 	ேநர்ந் விட்ட .	 தலில்	வலியன்	தான்
மரன்	நம்பியிடம்	ேபசினான்:-

“கடம்பர்களிடமி ந் 	தப்பி	வந்ததற்காக ம்	பைடத்	தைலவ க் த்	தம 	மனம்
நிைறந்த	பாராட் தல்கைளத்	ெதரிவிக் மா 	 றிய ப்பியி க்கிறார்	நம்
அைமச்சர்	ெப மான்”

“இதில்	என்ைனப்	பாராட் வதற் 	எ ம்	இல்ைல!	சந்தர்ப்பம்	ஒத் ைழக்காமல்
ேபாயி ந்தால்	நாேன	தப்பியி க்க	 யா .	நான்	தப்பி	வந் விட்டா ம்
என்ேனா 	ேசர்ந் 	சிைறப்பட்ட	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்	இன் ம்	கடம்பர்களின்
ெகாள்ைள	மரக்கலங்களிேலதான்	சிைறப்பட் 	வா யி க்கிறார்கள்.	அவர்கைள
இனி ம்	காலதாமதமின்றி	மீட்கேவண் ம்.	இல்லாவிட்டால்	என்	உயி க்
ஆைசப்பட் 	நான்	மட் ம்	தப்பி	விட்ேடன்	என்பதாக	எண்ணி	அவர்கள்	மனங் ற
ேநரி ம்.	இந்த	நிைலகள்	எல்லாம்	ெதளிவாக	ேவளாவிக்ேகாமாளிைகக்
அறிவிக்கப்பட் க்கின்றனேவா	இல்ைலேயா,	எனக் த்	ெதரியா !’	என் 	 மரன்



நம்பி	 றிய டேன	அவ க் 	ம ெமாழி	 றாமல்	வலிய ம்	 ழிய ம்
தங்க க் ள்	ஒ வர்	 கத்ைத	ஒ வர்	பார்த் க்	ெகாண்டனர்.

சிறி 	ேநர	ெமளனத் க் ப்	பின்	 மரன்	நம்பிைய	ேநாக்கி	“ெகா ங்ேகா ர்
வீரர்கைள ம்	காப்பாற்றேவண் ம்,	இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிைய ம்
ேத ப்	பி த் க்	காப்பாற்றி	மீட் 	வரேவண் ம்	என்பைத	அதற் ள்
மறந் விட் ர்களா,	பைடத்தைலவேர?”	என் 	அவர்கள்	இ வ ம்	ேகட்டனர்.

மரன்நம்பி	உடேன	சிறி ம்	தயங்காமல்	“ஒ 	ேவைள	நான்	மறந் விட்டா ம்,
ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிையப்பற்றி	எனக்ேக
அ க்க 	நிைன ட் வதற் 	நீங்களி வ ம்	இ க் ம்ேபா 	நான்	ஏன்	கவைலப்
படேவண் ம்”	என் 	 ம் த்தனமாகச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றினான்.
பைடக்ேகாட்டத் த்	தைலவனான	அவன்	அவ்வா 	 றியைத	அவர்க ம்
தவறாக	எ த் க்	ெகாள்ளவில்ைல.

“ஒ 	ேபச் க்காக	இப்ப 	ம ெமாழி	ெசால்கிறீர்கள்	என் 	நிைனக்கிேறாம்	பைடத்
தைலவேர	உண்ைமயில்	உங்கள்	இதயம்	இவற்ைற	எல்லாம்	அவ்வள 	எளிதாக
மறந் விட	 மா,	என்ன?”	பதி க் 	வினவினார்கள்	அவர்கள்.

அதற் ப்பின்	 மரன்	நம்பி	அவர்களிடம்	எ ம்	ேபச	வில்ைல.	கீழ்த்திைச
ெவ த் 	வி ந் வி ேமா	என் 	பயப்ப மள க் 	ேநரம்	ஆகிக்ெகாண்ேட
இ ந்த .	ேபானவேனா,	பட கேளா	ஏன்	இன் ம்	தி ம்பவில்ைல	என் 	 மரன்
நம்பிக் ச்	சந்ேதகம்	தட் ய .	ஒைலைய	எ த் ச்	ெசன்ற	ெசவிட் ைம	என்ன
ஆனான்,	அவ க் 	என்ன	ேநர்ந்த 	என்பைதப்பற்றி	எல்லாம்	ஒன் ம்
ெதரியாத 	கவைலக்கிடமாக	இ ந்த .	அந்த	ேவைளயில்	ெபான்வானி
கத்தில்	 ப் கள்	நீைர	அைள ம்	ஒலி	ெதாைலவில்	ெமல்லக்	ேகட்கலாயிற் .

எல்லா ம்	ெசவிகைளத்	தீட் க்ெகாண் 	ேகட்கலாயினர்.	 தரில்	மைறந்தி ந்த
வீரர்கைள	எ ச்சிேயா ம்	உணர்ச்சிேயா ம்	இ க் மா 	ேவண் னான்	 மரன்
நம்பி.
--------------	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	



15.	���������	������
ெபான்வானிக்கைரயின்	இ ம ங் ம்	 தர்களில்	மைறந்தி ந்த	ேசர	நாட்
வீரர்கள்	 கத் வாரத்திற் ள்	 ன்ேன ம்	படைகப்	பார்த்த ம்	-	என்ன
ெசய்வெதன் 	 மரன்	நம்பியின்	ைசைகைய	எதிர்பார்த்தி ந்தார்கள்.

படகில்	வ கிறவர்களில்	கடம்பர்கைள	மட் ம்	தனிேய	பிரித் த்	தாக் வேதா,
அம் 	ெச த் வேதா	சாத்தியெமன் 	ேதான்றவில்ைல.	அப்ப ேய
ஒவ்ெவா வராகத்	ேத க்	 றிைவத் க்	கடம்பர்கள்ேமல்	அம் 	ெச த்திவிடலாம்
என்றாேலா	அதன்	விைளவாக	உடனி க் ம்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்க க் க்
கடம்பர்களிடமி ந் 	என்ெனன்ன	ெக தல்கள்	உடேன	உண்டா ேமா	என்ற
தயக்க ம்	இ ந்த .

இந்த	நிைலயில்	தயக்கத் டன்	 ய	விநா கள்	நகர்ந் 	ெகாண் ந்தன.
பட ம்	ெந ங்கிக்	ெகாண் ந்த .	 ந்தவைர	சா ர்யமாக	நிைலைமைய
எதிர்ெகாள்ள	வி ம்பினான்	 மரன்	நம்பி.

படகி ள்ள	கடம்பர்களிடம்	ஆ தங்கள்	இ ந்தன.	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்களிடம்
ஆ தங்கள்	எ ேம	இல்ைல.	கடம்பர்களிடம்	சிைறப்பட்டவர்கள்	என்ற
ைறயில்தான்	இன் ம்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்	இ ந்தனர்.

தான்	கட க் ள்	அ ப்பியி ந்த	‘ெசவிட் ைம’	ஒற்றன்	-	படகில்	தி ம்பி
வரவில்ைல	என்பைத ம்	 மரன்	நம்பி	கவனித்தி ந்தான்.	படகிலி ந்த
ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைளச்	 ழ்ந் 	 ரட் க்	கடம்பர்கள்	ஆ தங்கேளா
அமர்ந்தி ந்ததனால்,	அவர்கைள	எதிர்த் த்	தாக்கேவா,	எவைர ம்	தாக்காமேல
ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள	மட் ம்	மீட்கேவா	 யாமலி ந்த .	படகிலி ந்த
கடம்பர்களின்	கண்களி ம்,	 கத்தி ம்	ெதளிவான	தீவிரமான	நம்பிக்ைக
எ ம்	ெதரியவில்ைல.

‘ெசவிட் ைம’	-	ஒற்றைன	நம்பாமல்	அவைனத்	தன்னிடேம	ைவத் க்ெகாண் ,
ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள	அ ப் வ 	ேபால்	அ ப்பி	அவர்க க் க்
காவலாகக்	கடம்பர்கைள ம்	ேசர்த் 	அ ப்பியி ப்பதால்	-	ஆந்ைதக்கண்ணன்

	நம்பிக்ைகேயா 	எைத ம்	ெசய்யவில்ைல	என் 	 மரன்	நம்பியால்
அ மானம்	ெசய் ெகாள்ள	 ந்த .

தன்னால்	அ ப்பப்பட்ட	‘ெசவிட் ைம’	ஒற்றைன	எப்ேபா 	ஆந்ைதக்கண்ணன்
தி ப்பி	அ ப்பவில்ைலேயா	அப்ேபாேத	அந்த	ஒற்றைன	அவன்	 ைமயாக



நம்பவில்ைல	என்பைத ம்	-	ஒற்றனின்	ஒைலயில்	இ ந்த	ெசய்திைய ம்
ைமயாக	நம்பவில்ைல	என்பைத ம்	உய்த் ணர	 ந்த .

ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள ம்	உடன்	ைவத் க்ெகாண் 	படகில்	ெபான்வானி
கத் வாரத்தின்	வழிேய	 ன்ேன ம்	அந்த	ேவைளயில்	கடம்பர்களின்	மனநிைல

என்னவாக	இ க் ம்	என்பைத	எண்ணிப்பார்க்க	 யன் 	ெகாண் ந்தான்
ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்ேகாட்டத்	தைலவன்.

‘வழிகைளக்	காட் வதற்காகச்	ேசரநாட் 	வீரர்களின்	 ைணகேளா 	நம்
பைடகைளச்	ேசர்ந்த	கடம்பர்கைள ம்	ேசர்த் 	இன்றிர 	ெபான்வானியாற்
கத் வாரத்தின்	வழிேய	நக க் ள்	அ ப்ப ம்.	இங் 	யா ம்	நமக்

உ தியான	நன்னிைலயில்	உள்ளன.	இந்த	ஓைலையக்ெகாண் 	வ பவன்	ஒ
ெசவிட் ைம.	 மரன்நம்பி	நமக் 	மிக ம்	 ைணயாயி க்கிறார்.	இந்த
ஓைலையக்ெகாண் 	வ பவன்	ேம ம்	என்	ேம ம்	தாங்கள்
சந்ேதகப்படாமலி ப்பதற்காக	இைத	நாங்கள்	இங் 	வந்த	அேத	படகில்
அ ப் கிேறன்’-	என் தான்	அ ப்பியி ந்த	ஓைலயின்	ெசய்திைய	மீண் ம்
நிைன 	 ர்ந்தான்.

படகில்	உள்ேள	வந் 	ெகாண் ப்பவர்கள்	தங்கைளக்	 மரன்	நம்பி
எதிர்ெகாண் 	வரேவற்பான்	என் 	எதிர்பார்க்க ம்	 ம்.

அேத	ேவைளயில்	படகில்	உடன்வ ம்	ேசரநாட் 	வீரர்கேளா	ஒன் ேம	ெதளிவாகப்
ரியாமல்	தயங்க ம்	 ம்.	 மரன்	நம்பிேய	ெபான்வானி	 கத் வாரத்தில்
எதிர்ெகாண் 	வரேவற்பான்	என் 	எதிர்பார்த்தப ேய	படகில்	வ ம்	ஆந்ைதக்
கண்ணனின்	வீரர்க க் 	யா ேம	தங்கைள	எதிர்ெகாள்ளாத	இந்த	நிைல
வியப்ைபத்	தராமல்	ேபாகா .

தாங்கள்	கைரேசரப்	ேபாவைதேயா,	கடம்பர்களின்	ைககளிேல	சிக்கி
அழியப்ேபாவைதேயா	-	எைத ேம	நிர்ணயிக்க	 யாமல்	படகில்	உடன்	வ ம்
ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்க ம்	மனம்	 ழம்பிப்ேபாய்	 மரன்நம்பியின்	ேமற்
ேகாபமாயி ப்பார்கள்.

இப்ப ப்பட்ட	ஒ 	நிைலைமயில்	படகில்	வ கிற	கடம்பர்கைள	அழிக்க ம்
உடன்வ கிற	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள	அழியாமல்	காப்பாற்றிக்	கைர	ேசர்த்
மீட்க ம்	ஒேர	சமயத்தில்	 யல	ேவண் ய	நிைலயில்	இ ந்தான்	அவன்.

தீவிரமாக	அவன்	இப்ப ெயல்லாம்	சிந்தித் க்ெகாண் ந்த	சமயத்தில்	வலிய ம்
ழிய ம்	அ கில்	வந் 	ஏேதா	ேபச் க்	ெகா த்தார்கள்.	உள் ற	அவர்கள்

இ வர்	ேம ம்	அவ க் த்	தாங்க	 யாத	ேகாபம்	ஏற்பட்டா ம்	அைத



ெவளிக்காட் க்	ெகாள்ள	 யாமல்	இ ந்த .

“நாம்	இங்கி ந் 	அ ப்பிய	ெசவிட் ைம	ஒற்றன்	இன் ம்	தி ம்பி	வரவில்ைல.
அந்த	ஒற்றைன	மட் ம்	ஆந்ைதக்	கண்ணன்	ஏன்	தி ப்பி	அ ப்பவில்ைல	என்ப
உங்க க் 	சந்ேதகத்ைத	அளிக்கவில்ைலயா	பைடத்தைலவேர!”	-	என்
பரபரப்பைடந் 	வினவினான்	வலியன்.

“ஒற்றன்	ஏன்	தி ம்பி	வரவில்ைல	என் 	கவைலப்ப வைத	விட	வந்தி ப்பவர்களில்
நமக் 	ேவண் யவர்கைள	எப்ப க்	காப்பாற்றிக்	கைர	ேசர்ப்ப 	என்பைதப்பற்றிக்
கவைலப்ப வ 	பய ள்ளதாக	இ க் ம்.	ேநரமாகிற .	ெபா 	நன்றாக
வி ந் 	விட்ட .	பட 	உள்ேள	வரவர	இங் 	நில ம்	மயான	அைமதிையப்	பார்த்
அவர்கள்	மனத்தில்	சந்ேதகம்	அதிகமா ேம	தவிரக்	 ைறயப்	ேபாவதில்ைல.
படகி ள்ள	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	வீரர்கைளத்	தவிர	நம் ைடய	வீரர்க க் ம்
சந்ேதகம்	உண்டாவைத	இனிேமல்	தவிர்க்க	 யா .	எனேவ	நிைலைமையத்
தந்திரமாக	எதிர்ெகாண் 	என்ெனன்ன	ெசய்யலாம்	என் 	ேயாசித் 	வ கிேறன்
நான்”	-	என் 	வலிய க் 	 மரன்	நம்பி	 றிய	பதிலில்	அவ ைடய	ேகாப ம்
ெமல்ல	ஒலித்த .

“அதற்காகக்	ேகட்கவில்ைல	பைடத்தைலவேர	அைமச்சர்	ெப மான்	இங் 	நிக ம்
நிகழ்ச்சிகைளத்	ெதரிந் ெகாள்ள	ஆவலாக	இ ப்பார்.	அவ க் ச்	ெசய்தி
ெசால்லி	அ ப்பேவ	உங்கள்	உள்ளக்கிடக்ைகைய	வினாவிேனாம்”	என் 	சிறி
தணிவான	 ரலிேலேய	பதில்	 றினான்	 ழியன்.

அவர்கள்	இ வ ம்	இவ்வா 	அ க்க 	அைமச்சர்	ெப மானின்	ெபயைர
நிைன ட் க்ெகாண் ப்பைத ம்	 மரன்	நம்பி	வி ம்பவில்ைல.	ஆனால்
ம ெமாழி	எ ம்	 றாமல்	ேமேல	ஆகேவண் ய	காரியத்ைதச்
ெசயற்ப த்தலானான்	அவன்.	இேத	அைமதிையத்	ெதாடரவிட்டால்	ஒன் 	படகில்
வ ம்	கடம்பர்கள்	ேசரநாட் 	வீரர்கைள ம்	தி ம்ப	அைழத் க்ெகாண் 	வந்த
வழிேய	மீண் ம்	ெசன் 	வி வார்கள்.	அல்ல -தங்க க் 	ஏற்பட்ட
ெவ ப்பினா ம்	உடனி க் ம்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைளத்	 ன் த்தத்
ெதாடங் வார்கள்.	இந்த	இரண் 	விைள க ேமா	அல்ல 	இரண் ல்	ஏதாவ
ஒன்ேறா	ஏற்படாமல்	தவிர்க்க	ேவண் மானால்	உடன யாகச்	ெசயல்படேவண் ம்.
சிறி 	ேநரத்	தாமதம் ட	விைளைவ	மாற்றிவி ம்.

மின்னல்	ேநரத்தில்	 மரன்	நம்பியின்	உள்ளத்தில்	ஒ 	 ழ்ச்சி	ேதான்றிய .
தா ம்	சில	வீரர்க ம்	எதிர்ப்பட் 	-	 கத்	 வாரத்தில்	வந் 	ெகாண் க் ம்
கடம்பர்களின்	படைக	-	அவர்க ைடய	சதிக் த்	 ைணயாகிற	விதத்தில்
வரேவற்ப 	ேபால	வரேவற் 	கைரயிறக் வெதன் ம்	கைரயிறங்கிய ேம
கடம்பர்கைள	மட் ம்	சிைறபி ப்பெதன் ம்	 	ெசய் 	ெகாண்டான்	அவன்.



இந்த	 க் 	உடன் ைண	வ வதற் 	ஏற்ற	வீரர்கள்	பலைர	அ கிேலேய
தர்களில்	மைறந்தி க்கச்	ெசய்வெதன் ம்	தீர்மானித் க்	ெகாண்டான்.	இதில்
ஒ 	ெதால்ைல ம்	இ ந்த .	படைக	எதிர்ெகாண் 	கடம்பர்கைளத்	தான்
அவர்க க் 	ேவண் யவன்ேபால்	ந த் 	வரேவற் க்	ெகாண் க்ைகயில்
படகிலி க் ம்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்-தன்ைனத்	தவறாகப்	 ரிந் ெகாண்டால்
என்ன	ெசய்வ 	என் ம்	தயங்கினான்	 மரன்	நம்பி	இந்தத்	தயக்க ம்	சிறி
ேநரம்	தான்	இ ந்த .

மரன்நம்பியின்	மனம்	 ணிந் 	விட்ட .	அந்த	நாடகத்ைத	ந த்ேத	தீர
ேவண் ய	நிைலயில்,	தான்	இ ப்பைத	அவன்	உணர்ந்தான்.	தன் டன்
வரேவண் ய	வீரர்க க் ம்	வலியன்,	 ழியன்	ஆகிேயா க் ம்	திட்டத்ைத
விளக்கிவிட் ச்	ெசயலில்	இறங்கினான்	 மரன்	நம்பி.

அவ ம்	அவ டன்	அந்த	வஞ்சக	நாடகத்தில்	ந க்க	இ ந்த	வீரர்க ம்
தர்களிலி ந் 	ெவளிப்பட் த்	ேதான்றினர்.

மரன்	நம்பி	 ன்னால்	நடந் 	ெசன் 	கைரயில்	நின்ற	ப ேய	படைக	ேநாக்கிப்
ன் வல்	 த்தான்.	“வரேவண் ம்	வரேவண் ம்	நண்பர்கேள
ஆந்ைதக்கண்ணரின்	திட்டத் க் 	நன்றிேயா 	உதவிெசய்ய	நாம்	ேசர்ந்
பா ப ேவாம்.	இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்	இந்தக்	ெகா ங்ேகா ர்-	கடம்பர்
வசமாகி	வி ம்”	என் 	இைரந்த	 ரலில்	அவன்	படைக	ேநாக்கிக்	கத்திய	ேபா
படகிலி ந்த	கடம்பர்களில்	 கத்தில்	மலர்ச்சி ம்,	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்களின்
கத்திேல	சீற்ற ம்	ேதான்றலாயின.	அைதக்	 மரன்	நம்பி ம்	கவனிக்கத்

தவறவில்ைல.

பட 	கைரைய	ெந ங்கிற் .	ஒவ்ெவா வராகத்	தயங்கியப ேய	கைரயில்
இறங்கினர்.

கடம்பர்கைள	ஒர்	ஒரமாக ம்,	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	கப்பலிலி ந் 	சிைற
மீண் வந்த	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள	ஒர்	ஒரமாக ம்	கைரயில்	பிரித்
நி த்தினான்	 மரன்	நம்பி.	அப்ப 	இ சாராைர ம்	பிரித் 	நி த் வ
கடம்பர்களின்	மனத்தில்	உடன யாக	எந்தவிதமான	சந்ேதகத்ைத ம்
உண்டாக்கிவிடக்	 டாேத	என் 	க தி,	“இந்தச்	ேசரவீரர்கள்	நம்மிடம்
சிைறப்பட்டவர்கள்.	ஆைகயால்	இவர்கைளத்	தனிேய	பிரித் 	பா காக்கேவண் ம்
பா ங்கள்!	இப்ேபா 	இவர்கைள	என்ன	ெசய்யப்ேபாகிேறன்	ெதரி மா?	இவர்கள்
தப்பி	ஓடாமல்	இவர்கைளப்	பி த் க்	கட் ப்ேபாட ம்	என்	ஆட்கைள	நம்ைமச்
ற்றி ம்	ஆ தபாணிகளாக	மைறந்தி க்கச்	ெசய்தி க்கிேறன்.	அவர்கைள

இேதா	இந்த	விநா ேய	ைகதட் 	அைழத் வரச்	ெசய்கிேறன்!	அவர்கள்	வந்
அடக்கினால்தான்	இவர்க ைடய	ெகா ப் 	ஒ ங் ம்”	என் 	 றியப ேய



இரண் 	ைககைள ம்	ேசர்த் த்	தட் 	ஒலிஎ ப்பினான்	 மரன்	நம்பி.

அ த்த	விநா ேய	அந்த	ஒலியின்	விைளவாகச்	 ற்றி ம்	இ ந்த	 தர்களிவி ந்
ற் க்கணக்கான	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்	திரண்ேடா 	வந்தனர்.	அப்ப 	ஓ

வந்தவர்கள்	 ற்றி ம்	எதிர்பாராத	வண்ணம்	கடம்பர்கள்	நின் 	ெகாண் ந்த
பக்கமாகத்	தி ம்பி	விைரந் 	அவர்கைள	வைளத் க்	ெகாண்டார்கள்.

கடம்பர்கேளா	 தர்களிலி ந் 	வ ம்	ேசர	வீரர்கள்	தங்கைள	ஒன் ம்	ெசய்யப்
ேபாவதில்ைல	என்ற	எண்ணத்தில்	எந்த	விதமான	 ன்	எச்சரிக்ைக மின்றி	நின்
ெகாண் ந்தார்கள்.	இப்ப 	ஒ 	தாக் தைல	எதிர்பாராத	கடம்பர்கள்
அைனவ ம்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்களிடம்	சிைறப்பட	ேநர்ந்த .

“எப்ப 	என்	தந்திரம்?	உங்கைள	ஆபத்தின்றி	மீட்கேவ	இப்ப 	ஒ 	தந்திரம்
ெசய்ேதன்”	என் 	 றியப ேய	 ன்	 வல்	 த்த	 கத்ேதா
ஆந்ைதக்கண்ணனிடமி ந் 	சிைறமீண் 	வந்த	தன்	நண்பர்கைள
ெந ங்கினான்	பைடக்	ேகாட்டத்	தைலவன்	 மரன்	நம்பி.

“இப்ப 	ஒ 	தி ப்பம்	இதில்	நிக ெமன்பைத	நாங்கேள	 ட	நம்ப யாதப
ெசய் 	விட் ர்கேள?	எங்கைளப்	ெபா த்த ள	ேவண் ம்	பைடத்	தைலவேர
ஆந்ைதக்	கண்ண ைடய	மரக்கலத்தில்	இ ந் 	நீங்கள்	தப்பிவந்த
விநா யிலி ந் 	இந்த	விநா 	வைர	எங்கள்	மனத்திலி ந்த	சந்ேதகங்கள்	யா ம்
இப்ேபா தான்	நீங்கின	பைடத்தைலவேர!	உங்கள்	தந்திரங்கைள	அப்ேபாேத
ரிந் ெகாள்ளாமற்	ேபானதற்காக	நாங்கள்	ெபரி ம்	வ ந் கிேறாம்”	என்
அவர்கள்	 மரன்	நம்பியிடம்	மன்னிப் க்	ேகட்கலானார்கள்.

மரன்	நம்பிேயா	அவர்களில்	ஒவ்ெவா வைர ம்	தனித்	தனியாகப்	ெபயர்
ெசால்லி	அைழத் 	அன் ட ம்	க ைண ட ம்	உைரயாடலானான்.

அவர்க ம்	அவைன	அன் டன்	எதிர்ெகாண்டனர்.
--------------	
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சிைறப்பட்ட	கடம்பர்கைளச்	சிைறயிலைடத் ம்,	சிைற	மீட்கப்பட்ட	ேசர	வீரர்க க்
உண்டாட் 	நிகழ்த்தி ம்	ெகாண்டா க்	ெகாண் ந்த	 மரன்	நம்பி	ம நாள்	பைட
வீரர்க டன்	கடலிற்	 ந் 	ஆந்ைதக்கண்ணைன	வைளக்கத்
திட்டமிட் ந்தான்.

கடம்பர்களில்	பலைரச்	சா ரியமாகப்	ெபான்வானி	 கத் வாரத்திற் 	அைழத் ச்
சிைறபி த் 	விட்டா ம்,	 மரன்	நம்பியின்	 தன்ைமயான	ேநாக்கம்	என்னேவா
இன் ம்	நிைறேவறாமேலேய	இ ந்த .	ஆந்ைதக்கண்ணனிடம்	சிைறப்பட் விட்ட
இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிைய	மீட்க	ேவண் ெமன்பேத	அவ ைடய
ேநாக்கமாயி ந் ம்	அந்த	உயிர்	ேநாக்கம்	இந்த	விநா வைர	நிைறேவறேவ
இல்ைல.	அதற்கான	வழித் ைறகைளச்	சிந்தித் ச்	சிந்தித் 	 வில்
ஆந்ைதக்கண்ணன்	ேமல்	பைடெய த் 	அவ ைடய	மரக்கலங்கைள	மறித் ச்
ேசாதைனயி வெதன்ற	 க் 	வந்தி ந்தான்.

ஆனால்	அதற் 	 ன்ேப	இரத்தின	வணிகர்	வீட் ம்	இரத்தின	வணிகர்
வீதியி ம்	அவன்	அந்தரங்கமாக	அறிந் 	ெகாள்ள	ேவண் ய	சில	ெசய்திகள்
இ ந்தன.	அவற்ைற	அறிவதற் 	அவன்	 யன்றான்.	காலதாமதத்தால்	வ ம்
விைள கைள ம்	அவன்	சிந்தித் 	ைவத்தி ந்தான்.	இந்த	ேவைளயில்	மீண் ம்
உடேன	வஞ்சிமாநகரத் க் 	வந் 	தன்ைனச்	சந்திக் மா 	அைமச்சர்
அ ம்பில்ேவள்	அைழத் 	விட்டார்.

மீண் ம்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயில்	 ைழவதற் ரிய	ைதரியத்ைத	அவன்
தன் ள்	நிரப்பிக்ெகாள்ள	ேவண் யி ந்த .	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவைள
சந்தித் ச்	ெசல்வதாயி ந்தால்	-	அ வைர	ஆந்ைதக்கண்ணைன
வைளப்பதற்காகக்	கட க் ள்	ெசல்வைதத்	தள்ளி	ைவக்க	ேவண் யி க் ம்.
அப்ப த்	தள்ளி	ைவப்பதனால்	-	தான்	ஆந்ைதக்கண்ணைன	ேநாக்கிச்
ெசல்லேவண் ய	அவசியம்	ேந ன்	ஆந்ைதக்	கண்ணேன	ெபான்வானி
கத் வாரத்தின்	வழிேய	ெகா ங்ேகா ைர ம்	தன்ைன ம்	ேத வரக் ய

நிைல	ஏற்பட் 	விடக்	 டாேத	என்ற	பய ம்	அவ க் 	இ ந்த .

அைமச்சரின்	கட்டைளைய	அறேவ	ம த் 	ஒ க்க ம்	 ணிவில்ைல.
தன் டேனேய	 ற்றிக்	ெகாண் ந் 	மகா	மண்டேல வர க் 	இைணயான



அைமச்ச க் 	அ க்க 	ெகா ங்ேகா ர்	நிைலைமகைளச்	ெசால்லிவ ம்
வலியன்,	 ழியன்	ஆகிய	இ வர்	ேம ம்	அவன 	சினம்	தி ம்பிய .	சினம்
ெகாண் 	அவர்கைள	அவனால்	ஒன் ம்	ெசய் விட	 யா .	என்றா ம்,
அைமச்சர்	அைழத்த ப்பக்	காரணமான	ஏதாவெதா 	ெசய்தி
ெகா ங்ேகா ரிலி ந் 	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் 	வந்தி க்க	 மானால்
அ 	வலியனா ம்	 ழியனா ம்தான்	வந்தி க்க	 ெமன்பைதக்	 மரன்	நம்பி
அ மானித் த்	ெதரிந் க்ெகாள்ள	 ந்த .	எவ்வள க்	ெகவ்வள 	விைரவாக
ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் ச்	ெசன் 	தி ம் கிேறாேமா,	அவ்வள க்கவ்வள
விைரவாக	மற்றக்	காரியங்கைளக்	கவனிக்கலாம்	என் 	ேதான்றேவ	உடேன	அவன்
வஞ்சிமாநகரத் க் ப்	பயணம்	 றப்பட்டான்.

அந்தப்	 ரவிப்	பயணத்ைதத்	ெதாடங் ம்ேபா 	 ன்மாைல	ேநரம்.	 ன்னிர
ேநரத்திற் ள்	அைமச்சைரக்கண் 	ேபசிவிட் 	நள்ளிர க் ள்	மீண் ம்
ெகா ங்ேகா க் த்	தி ம்ப	எண்ணியி ந்தான்	அவன்	என்ன
காரணத்தினாேலா	அவன்	ெகா ங்ேகா க் ப்	 ரவிப்	பயணம்	 றப்பட்ட
ேவைளயில்	-	அைமச்சர்	ெப மானின்	அந்தரங்க	ஊழியர்களான	வலிய ம்
ழிய ம்	உடன்	 றப்படாமல்	ெகா ங்ேகா ரிேலேய	தங்கி	விட்டார்கள்.	இ 	ேவ
மரன்	நம்பியின்	மனத்தில்	சந்ேதகத்ைத	உண்டாக்கிய .

தன்ைன	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் 	அ ப்பிவிட் 	இவர்கள்	இ வ ம்	மட் ம்
ெகா ங்ேகா ரில்	தங் வதன்	மர்மம்	என்னெவன்பைதத்	தன்னால்	ஆனமட் ம்
சிந்தித் ப்	 ரிந் ெகாள்ள	 யன்றான்	 மரன்	நம்பி.	 யாத	காரியமாகப்
ேபாயிற் 	அ .

ெகா ங்ேகா ைர ம்	-	ேகாநகரமான	வஞ்சிமா	நகரத்ைத ம்	இைணக் ம்
ெந ஞ்சாைலயில்	இயல்ைபமீறிய	அைமதி	நிலவிய .	இயல்பான	வழக்கமான
ேபாக் வரேவா	மக்கள்	நடமாட்டேமா	அந்தச்	சாைலயில்	இல்ைல.	அந்த	அைமதி
தியதாக ம்	ெபரியதாக ம்	இ ந்த .	ஏேதா	ஒ 	பயம்,	அல்ல 	இயல்பற்றநிைல
நா 	 ைம ம்	பற்றி	ஆட் க்	ெகாண் ப்பைத	அவன்	உணர	 ந்த .	ஒ
வைகயில்	அந்த	அைமதி	அவ க் ப்	பயன்பட்ட .	 ரவிைய	மிக	ேவகமாகச்
ெச த்திக்	ேகாநகரத்ைதக்	 கிய	ேநரத்தில்	அைடவதற் 	அந்த	அைமதி
உத வதாக	இ ந்த .

ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	ெந ங்க	ெந ங்க	-	அந்த	அரசதந்திர	மாளிைகைய
அ ம்	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	ஏற்ப ம்	தயக்க ம்,	மனப்பதற்ற ம்	இன் ம்
தவிர்க்க	 யாமல்	ஏற்பட்டன.

ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் 	அதற் 	 ந்திய	 ைற	ெசல்ல	ேநர்ந்த
ழ்நிைலைய ம்	இன் 	ெசல்கிற	 ழ்நிைலைய ம்	ேசர்த் 	நிைனத்தேபா



ெசன்ற ைறையவிட	இந்த	 ைற	அ 	இன் ம்	 ழ்ச்சி ம்	அந்தரங்கங்க ம்
அதிகமாகிவிட்ட	இடம்	ேபால்	மனத்திற் ள்	ஒ 	பிரைம	ஏற்பட்ட .

ேதாட்டத்தில்	 ந் 	 ரவிையக்	கட் விட் 	அவன்	அந்த	மாளிைகயில்
ைழ ம்ேபா 	ேமல்வானத்தில்	மாைலையப்	ேபாலேவ	அவன்	மன ம்	 ழம்பிக்

கலங்கிப்ேபாய்த்தான்	இ ந்த .

அரண்மைனயின்	மற்ற	ப திகளில்	அந்தி	விளக் கைள
ஏற்றிக்ெகாண் ந்தார்கள்.	கீதசாைலகளில்	மகளிர்	 க் ம்	இனிய
பண்ெணாலிகள்	அரண்மைன	அந்தப் ரப்	ப தியிலி ந் 	ேவளாவிக்ேகா
மாளிைகச்	 வர்	வைர	எதிெராலித்த .	அதற்கப்பால்	அந்த	அரசதந்திர
மாளிைகக் ள்ேள	 ைழய	அஞ் வ ேபால்	வந்த	வழிேய	தி ம்பிவி வ 	ேபால்
ேதான்றிய 	 மரன்	நம்பிக் .

அைமச்சைர	அ க	இைச தலிய	நளின	கைலக க் க் ட	அச்சம்
ேபாலி க்கிற .	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகைய	ெந ங்க	மனிதர்கள்
பயப்ப வார்கள்	என்றால்	இைசயின்	ஒலி டப்	பயப்	ப வ ேபால்	அல்லவா
ெதரிகிற 	-	என் 	தனக் த்தாேன	நிைனத் ப்	பார்த்தேபா 	 மரன்	நம்பியின்
இதழ்களிேல	 ன்னைக	தவழ்ந் 	மைறயத்	தவறவில்ைல.

மாளிைகயின்	 டத்தில்	அைமச்சைரச்	சந்திப்பதற்காக	அவன்	 ைழயேவண் ய
டத்தில்	மட் ம்	இரண் 	காவலர்கள்	ேவேலந்தியப 	நின்றார்கள்.	அைமச்சரிடம்

தன்	வரைவத்	ெதரிவிக் மா 	அவர்களில்	ஒ வனிடம்	 மரன்	நம்பி
ேவண் னான்.	ஆனால்	காவலன்	 றிய	ம ெமாழி	அவைனத்	திைகக்க
ைவப்பதாக	இ ந்த .

“அைமச்சர்	ெப மான்	இப்ேபா 	மாளிைகயில்	இல்ைல.	இன் ம்	சிறி 	ேநரத்தில்
வந் வி வார்.	தாங்கள்	அ வைர	காத்தி க்க	ேவண் ெமன்ப 	கட்டைள	”	-
இைதக்	ேகட் க்	 மரன்	நம்பி	ஆத்திரமைடந்தா ம்	-தன்	ஆத்திரத்ைத	அவனால்
ெவளிக்காட் க்ெகாள்ள	 யாமலி ந்த .

ஒவ்ெவா ைற ம்	அைமச்சர்	அ ம்பிள்ேவள்	தன்ைனத்	ேத 	வ கிறவ க் த்
தாழ் மனப்பான்ைம	உண்டா ம்	ப யாக	இப்ப 	ஏதாவ 	ெசய்
ெகாண் ப்பைத	அவன்	ெவ த்தான்.	ேத 	வ கிற	எதிராளிையச்	சந்திக் ம்
ன்ேப	அவ ைடய	அகங்காரத்ைத	ெவற்றிக்ெகாண் 	வி வ தான்	ேதர்ந்த

அரசதந்திரக்காரர்க ைடய	 ைறேயா	என் 	அவ ள்	ஒ 	சந்ேதகம்
எழலாயிற் .

அவன்	அைமச்சர்	ெப மாைனச்	சந்திக்கிற	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	ேகாபத்ேதா



வ கிறான்.	வந்த	ேவகத்தில்	தன் ைடய	அகங்காரத்ைத	இழக்கிறான்.	அப்ப
அகங்காரத்ைத	இழந்த	ம கணேம	அவைரச்	சந்திக்க	ேநரி கிற .	அவேரா
அவன்	மனத்தில்	தாழ் 	மனப்பான்ைம	கிள ம்ப 	ெசய் 	வி கிறார்.	தாழ்
மனப்பான்ைமேயா	அவ ைடய	அகங்காரத்ைத	அவேன	மறந் ப்ேபா ம்ப
ெசய் வி கிற .	இன் ம்	அேத	நிைலயில்தான்	அவன்	இ ந்தான்.	அவர்
வ கிற	வைர	ேதாட்டத்தில்	உலாவிக்ெகாண் க்கலாம்	என் 	அவன்
றப்பட்டேபா 	அவைன	அவ்வா 	ெசய்யவிடாமல்	அவேர	வந் விட்டார்.	அவைரத்
தி ெரன் 	எதிேர	பார்த்த டன்	அவ க் 	ைக ம்	கா ம்	ஒடவில்ைல.	அந்தக்
கம்பீரத்	ேதாற்றத்ைத	எதிர்ெகாள்வ 	க னமாயி ந்த .	அவ க் 	வணக்கம்
ெச த்தி	வரேவற்ற	 வட்ேடா 	-	உடன்	உள்ேள	ெசன்றான்	 மரன்	நம்பி.

“ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்ேகாட்டத்	தைலவன்	இந்தச்	சில	நாட்களில்	அரசியல்
சாகஸங்களில்	ேதர்ந் விட்டதாகத்	ெதரிகிற .	கடம்பர்களின்	தைலவைனேய
ஏமாற் ம்	அளவிற் 	வளர்ந்த	திறைமையப்	பாராட்ட	ேவண் ய தான்”	என்
அவர்	ெதாடங்கியேபா 	அவ க் 	ம ெமாழி	எ ம்	 வதற் ச்	ெசாற்கள்
கிைடக்கவில்ைல.	அவன்	வாளா	நின்றான்.

ெமளனமாக	இைதப்	பார்த்தப 	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்,	உலாவி	வரத்
ெதாடங்கினார்.	உலாவிக்ெகாண்ேட	வந்தவர்,	தி ெரன் 	ஒ 	தி க	ஒைலைய
எ த் ,	“இந்த	ஒைல	இன் 	காைலயில்	எனக் க்	கிைடத்த .
பைட கத்திலி ந் 	வந்தி க்கிற .	இைதக்	கவனித்தால்	நீ	ெசய்ய	ேவண் ய
காரியங்களில்	உனக் 	எவ்வள 	விைர 	ேதைவெயன் 	உடேன	 ரி ம்.”

“ஒைலைய	நான்	கவனிக் ம்ப 	என்ன	இ க்கப்ேபாகிற 	அைமச்சர்	ெப மாேன!
கட்டைள	இடேவண் யைத	நீங்கேள	இடலாம்.”

“கட்டைளைய	நான்	இடாவிட்டா ம்	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்
அ தவல்லிைய	மீட்க	ேவண் ெமன் 	பைடத்தைலவ க் 	ஆவல்	இ க்காதா
என்ன?”

“நாட்ைடக்காக்கேவண் ய	கடைம	எனக் 	இ க்கிற .	நாட் ல்	அ தவல்லிையக்
காப்ப ம்	ஒ 	சி 	கடைமேய	தவிர	அ தவல்லிையக்	காப்பேத	என்
ேநாக்கமாயி க்க	 யா .	நான்	தங்கள்	கட்டைளையச்	ெசய்யக்	கடைமப்
பட்டவன்.	எனக் க்	கட்டைளயி ங்கள்...”	என் 	அவன்	 ைழந்தைதப்	பார்த்
அைமச்சர்	அ ம்பில்	ேவள்	அவைனேய	உற் ப்	பார்த்தார்.	அவர்	கண்கள்	அவைன
ஊ வின.
------------	
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நீண்ட	ேநரம்	அவன் கத்ைதேய	உற் ப்	பார்த் விட் 	பின் 	ஒைலைய	அவ க் ப்
ப த் க்	காட் னார்	அைமச்சர்	அ ம்பில்	ேவள்.	ஒைலயிலி ந் 	 யிலா வப்
ேபாரில்	ேசரநாட் ப்	பைடக க் 	ெவற்றிேமல்	ெவற்றி	கிைடத் க்
ெகாண் ப்பதாக ம்	-	விைரவில்	மன்ன ம்,	பைடக ம்	தைலநக க் த்
தி ம்பக் ம்	என் ம்	ெதரிந்த .

“இந்தச்	ெசய்திைய	எனக் 	அறிவிப்பதற்காகவா	இவ்வள 	விைரந் 	என்ைன
வரவைழத்தீர்கள்?	இைதத்	தாங்கள்	அறிய	ேவண் ய 	அவசியந்தான்.	நான்
அறிந் 	ஆகப்ேபாவ 	என்ன?”	என் 	 மரன்	நம்பி	வினாவியேபா 	அைமச்சர்
அ ம்பில்ேவள்	ம ெமாழி	ஏ ம்	 றாமல்	 ன் வல்	 த்தார்.

இந்தப்	 ன் வல்	பைடத்தைலவனின்	சினத்ைதக்	கிளறச்	ெசய்த .
ெகா ங்ேகா ரில்	தான்	விைரந் 	ெசய்ய	ேவண் ய	பணிகள்	இ க் ம்ேபா 	-
தன்ைனக்	காரணமின்றி	வஞ்சிமா	நகரத்திற் 	வரவைழத்த	அைமச்சர்	ெப மான்
ேமல்	ேகாபம்	ேகாபமாக	வந்த 	அவ க் .	அவ ைடய	அந்த	ேநரத்
மனநிைலைய	உணர்ந்தவர்ேபால்	அைமச்சர்	 றத்	ெதாடங்கினார்.

“இந்த	விநா யில்	உன்	மனம்	என்ேமல்	எவ்வள 	ஆத்திரம்	ெகாண் க்கிற
என்பைத	நான்	நன் 	அறிேவன்	 மரா	!	ேபரரச ம்	பைடத்தைலவர்க ம்	தி ம்பி
வ வதற் ள்ளாவ 	கடற்ெகாள்ைளக்காரர்களிடமி ந் 	நகரத்ைதக்	காப்பாற்றி
ெவற்றிவாைக	 ட	ேவண் ம்.	உன்	ெவற்றிச்	ெசய்திைய	மன்ன க் த்
ெதரிவிக் ம்	வாய்ப்ைப	எனக் க்	ெகா .	யா ைடய	 ைண மின்றிக்
ெகா ங்ேகா ர்	பைடக்ேகாட்டத்	தைலவேன	கடற்ெகாள்ைளகாரர்கைளத்
ரத்தினான்	என்ற	ெப ைமைய	நீ	அைடய	ேவண் ம்.	அழ ச்	ெசல்வமாகிய

அ தவல்லிைய	மீட்க	ேவண் ம்	என்பைத ம்	மறந் விடாேத”	என் 	மிக
நிதானமாக	அவர்மீண் ம்	வற் த்தியேபா ,	அவன்	உள்ளத்தில்	அவர்	மீதி ந்த
சினம்	சற்ேற	தணிந்த .

அ தவல்லிக் ம்	தனக் ம்	இைடேய ள்ள	ெதாடர் 	ெதரிந் 	அவர்	அவ்வா
வற் த் கிறாரா	அல்ல 	இயல்பாகேவ	வற் த் கிறாரா	என் 	 ரியாமல்
தயங்கினான்	அவன்.	உள்ளத்திலி க் ம்	நிைன 	எ ேவா	அைதேய	அவ ம்
வற் த்தேவ	அவ ைடய	உற்சாகம்	அதிகமாகிய .	அைமச்சர்	ெப மா க்
ன்னால்	 ைர	 ற ம்	 ணிந் விட்டான்	அவன்.



“ெப மன்ன ம்	பைடத்தைலவர்க ம்	 யிலா வத்ைத	ெவன் 	வாைக	 த்
தி ம் வதற் 	 ன்னர்	கடற்ெகாள்ைளக்காரர்களாகிய	கடம்பர்கைள	ெவன்
வாைக	 ேவன்	என	இன் 	இந்த	விநா யில்	ேசரநாட் ன்	மிகச்	சிறந்த
மதி கி ம்,	அரசதந்திர	வித்தக ம்	ஆகிய	தங்கள்	 ன்	 ைரக்கிேறன்.	நான்
ெவற்றி	வாைக	 ேவன்	என் 	 ம்	இந்த	உ தியிேலேய	இரத்தின	வணிகர்
மகள்	அ தவல்லிைய	மீட்ேபன்	என்ற	உ தி ம்	அடங்கியி க்கிற .	தாங்கள்
இனியாவ 	என்ைன	நம்பி	விைடெகா க்க	ேவண் ம்.	பல	விதங்களில்
கைரேயாரத் 	மரக்கலத்தில்	தங்கியி க் ம்	ஆந்ைதக்கண்ணனின்
ஆத்திரத்ைதக்	கிளறிவிட் க்கிேறன்.	ஆகேவ,	இனி	ஒவ்ெவா 	விநா ம்	நான்
ெகா ங்ேகா ரின்	எச்சரிக்ைகேயா 	காத்தி க்க	ேவண் ம்.	இந்த	ேநரத்தில்
தங்கள்	அைழப்ைபப்	ெபா ட்ப த்திேய	வந்ேதன்.”

“நீ	ெபா ட்ப த் ம்	அளவிற் ப்	ெபா ப் ள்ளவன்	என்பதாேலேய	நா ம்
உன்ைனக்	 ப்பிட்ேடன்.	மாமன்னர்	வடதிைசயிலி ந் 	தி ம் 	 ன்	கடம்பர்	கடல்
ற் ைகையத்	தீர்த் விடேவண் ம்.	மீண் ம்	அைத	வற் த் கிேறன்”	என்றார்

அைமச்சர்.

அவ க் 	மீண் ம்	அந்த	உ திெமாழிைய	அளித் 	விட் ப்	 றப்பட்டான்	 மரன்.
இைத	வற் த் வதற்காக	மீண் ம்	அவர்	தன்ைன	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக்
அைலய	ைவத்தைத	அவன்	ெவ த்தா ம்,	‘மன்னர்	வடதிைசயிலி ந்
தி ம் வதற் 	 ன்	ேபாைர	ெவற்றிகரமாக	 க்கேவண் ம்’	என் 	வி ம் ம்
அவ ைடய	அந்தரங்க	வி ப்பத்ைத	மனமாரப்	ேபாற்றினான்	 மரன்.
கடம்பர்கைளப்	ெபா த்தவைர	கடைமக்காகப்	ேபாராட	ேவண் ய	அவசிய ம்
அவ க் 	இ ந்த .	கைடசியாக	அ தவல்லிையச்	சந்தித்த	ேவைளைய ம்,
ேபசிய	ேபச்ைச ம்	நிைன 	 ர்ந்தான்	அவன்.

‘நாைளக் 	இேத	ேவைளயில்	இங் வர	மறந் விடாேத	அ தவல்லி!	ஊெரல்லாம்
ஆந்ைதக்கண்ணைனப்	பற்றிய	பயமாயி க்கிறேத	என் 	ேபசாமல்	இ ந்
என்ைன	ஏமாற்றி	விடாேத.	உன்	தந்ைதயார்	வயிற்றில்	ெந ப்ைபக்	கட் க்
ெகாண் ப்பார்	எங்ேக	தம் ைடய	இரத்தினங்கைள	எல்லாம்	ஆந்ைதக்கண்ணன்
வாரிக்கட் க்ெகாண் 	ேபாய்வி வாேனா	என் 	அவ க் க்	 டல்	ந ங் ம்.	உன்
தந்ைத	தன்னிட ள்ள	எல்லா	இரத்தினங்கைளப்	பற்றி ம்	கவைலப்படட் ம்.
ஆனால்,	ஒேர	ஒ 	விைல	மதிப்பற்ற	இரத்தினத்ைதப்	பற்றி	மட் ம்	அவர்
கவைலப்ப வைத	விட் விடலாம்’	என் 	 றிவிட் ,	‘நீதான்	அந்த	விைலமதிப்பற்ற
இரத்தினம்	அ தவல்லி!’	என் 	தான்	அவைளப்	 கழ்ந் ைரத்தைத ம்
வஞ்சிமாமநகரத்திலி ந் 	ெகா ங்ேகா க் த்	தி ம்பிக்	ெகாண் ந்த	இந்த
ேவைளயில்	நிைன 	 ர்ந்தான்	பைடத்	தைலவன்	 மரன்	நம்பி.

அ தவல்லியின்	வசீகரமான	 க ம்,	எழில்	நிைறந்த	 ன்சிரிப் ம்,	ப ம்



விழிச் டர்க ம்	நிைன 	வந் 	அவைன	உ க்கின.	இரவின்	 ளிர்ந்த	காற் ம்,
சாைலயின்	தனிைமயான	 ழ ம்	அவன்	உள்ளத்ைத	ெநகிழச்	ெசய்தன.	அந்த
ெநகிழ்ச்சியில்	மன க்கினியவளின்	நிைனேவ	ெப கிய .	வழிெயல்லாம்	அந்த
நிைனவின்	இனிைமயிேலேய	கடந்தான்	அவன்.	ெகா ங்ேகா ைர	அைட ம்ேபா
நள்ளிர க் 	ேமல்	ஆகிவிட்ட .	பைடக்	ேகாட்டத்தில்	வாயிற்காப்ேபாைரத்	தவிர
ேவெறா வ ம்	இல்ைல.	வீரர்கள்	அைனவ ம்	ெபான்வானியாற் 	 கத்திேலேய
காத்தி ப்பதாகத்	ெதரிய	வந்த .	அைமச்சரின்	அந்தரங்க	ஊழியர்களாகிய
வலிய ம்	 ழிய ம்	 டப்	பைடக்ேகாட்டத்தில்	இல்ைல.	அவர்க ம்	 ட
உறக்கத்ைதக்	ெக த் க்ெகாண் 	ஆற் 	 கத்திற் ச்	ெசன்றி ப்பதாகக்
காவல்	வீரர்கள்	 றினார்கள்.

மர ம்	உடேன	ஆற் 	 கத்திற் 	விைரந்தான்.	வீரர்கள்	தங்கள்	தைலவைனக்
கண்ட ம்	 கமலர்ந்தனர்.	தைலவன்	அைமச்சரிடம்	இ ந் 	அறிந் 	வந்த
ெசய்திையப்	பற்றித்	தங்க க் 	ஏேத ம்	 வாேனா	என்ற	எண்ண ம்
ஆர்வ ம்	பைடவீரர்க க் 	இ ந்த .	ஆனால்	அத்தைகய	ஆர்வம்	எ ேம
இல்லாமல்	நிதானமாக	இ ந்த	இ வ ம்	அக் ட்டத்தில்	வி ப் 	ெவ ப்பற் க்
காணப்பட்டனர்.	அவர்கேள	வலிய ம்	 ழிய ம்	ஆவார்கள்.	அைமச்சர்	 மரைன
எதற்காகக்	 ப்பிட்ட ப்பினார்	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்வதில்	அவர்கள்
சிறி ம்	ஆர்வம்	காட்டவில்ைல.

அ 	 மர க்ேக	வியப்ைப ம்	திைகப்ைப ம்	அளிக்கக்	 யதாயி ந்த .
ஏைனய	வீரர்களிட ம்	அைமச்சைரச்	சந்திக்கச்	ெசன்ற 	பற்றி	அவன்	எ ம்
றவில்ைல.	‘ ற் ைகைய	விைரவில்	 றிய க்க	ேவண் ம்’	என்பைத

ெபா வாகக்	 றினார்	என் 	ெதரிவித் விட் 	ேமேல	ஆக	ேவண் ய
காரியங்கைளக்	கவனிக்கத்	ெதாடங்கினான்	 மரன்	நம்பி	வி வதற் ள்
கடம்பர்கள்	பட கள்	 லம்	-	ஆற் 	 கத் க் 	வரலாெமன் 	 மரனின்
அ மானத்திற் த்	ேதான்றிய .	அப்ப 	அவர்கள்	வந்தால்	உடேன	அவர்கைள
எதிர்த் 	அழிப்பதற் ம்	சிைறப்பி ப்பதற் ம்	ேவண் ய	ஏற்பா கைள
இப்ேபாதி ந்ேத	ெசய்யத்	ெதாடங்கினான்	அவன்.

ற் ைகயிலி க் ம்	ெப ம்பாலான	கடம்பர்கைள	-	அவர்க ைடய
கப்பல்க க் ச்	ெசன்ேற	அழிக்க	 யல்வேதா,	எதிர்க்க	 யல்வேதா	ஆபத்தான
காரியம்	என்பதால்	அவர்கைள	அணி	அணியாகப்	ெபான்வானி
கத் வாரத்திற் 	வரச்	ெசய் 	அழிக்கேவா	சிைறப்பி க்கேவா	ெசய்ய

ேவண் ம்	என் 	க தினான்	 மரன்	நம்பி.	அவன்	எதிர்பார்த்தப 	நிக மானால்
ற் ைகயில்	இ க் ம்	கடம்பர்களின்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்களில்	ஆள்பலம்

ப ப்ப யாகக்	 ைற ம்.	ஆள்பலம்	 ைறயக்	 ைறய	அந்தக்	கப்பல்கள்
வலிைமயற்றைவயாக	ேநரி ம்.	கப்பல்கள்	வலிைமயற்றைவயாகிவிட்ட	பின்	-
மரன்	தன்	வீரர்க டன்	கடலில்	 ந் 	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கைளக்	ைகப்பற்றி



-	அவற்றில்	ஏதாவெதான்றில்	சிைறைவக்கப்	ெபற்றி ப்பதாகக்	க ம்
அ தவல்லிைய	மீட்கலாம்.	அ தவல்லிைய	மீட்பதற் 	இைதத்	தவிர	ேவ 	வழி
இல்ைல	என்பைதப்	பைடத்	தைலவன்	நன் 	அறிந்தி ந்தான்.

எனேவ	அவன்	அதற்கான	ஏற்பா களில்	தீவிரமாக	 ைனந்தி ந்தான்.	அவன்
எதிர்பார்த்தப ேய	நடந்த .	பின்னிர 	ெந ங்கிக்ெகாண் ந்த	ேவைளயில்
ன் 	ெபரிய	பட களில்	கடம்பர்கள்	ஆ தபாணிகளாகப்	ெபான்வானியாற்
கத் வாரத்தில்	 ைழந்தார்கள்.	மைறந்தி ந்த	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கைள

ஏற்ெகனேவ	இைத	எதிர்பார்த் 	எச்சரிக்ைகயாக	இ க்கச்	ெசய்ததனால்	-	உடேன
தாக் த க் 	ஏற்பா 	ெசய்ய	 ந்த .

பட களில்	வந் ெகாண் ந்தவர்கள்	-	 தர்களில்	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்
மைறந்தி ந்தைத	எதிர்பார்த்தி க்க	 யாத	தனால்	சிதறி	நிைல	 ைலந்தனர்.
அந்த	அகால	ேவைளயில்	கடம்பர்கள்	இைத	 ற்றி ம்	எதிர்ேநாக்கி
இ க்கவில்ைல.	ஒ 	பட 	ஆற்றில்	கவிழ்ந்த .	சிலர்	இறந்தனர்.	நீந்திக்
கைரேயறியவர்கைள	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்	உடேன	சிைறப்	பி த்தனர்.	ஆற்
கத் வாரத் 	வழிேய	நீந்திக்	கட க் ள்	ேபாய்த்	தப்பிவிடலாெமன் 	 றப்பட்ட

சில	கடம்பர்கைள ம்	நீரில்	 தித் 	மறித் ச்	சிைறப்பி த்தார்கள்
ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்.

வி வதற் ள்	அந்த	 கத் வாரத் ப்	ேபார்	 ந் விட்ட .	கடம்பர்களில்
இறந்தவர்கள்	தவிர	எஞ்சிேயாைரச்	சிைறப்பி த்தாயிற் .

இனி	அ தவல்லிையத்	ேத ப்	 றப்படேவண் ய தான்	என் 	தனக் ள்
சிந்தித்தான்	 மரன்	நம்பி.	பட கள்	ஆயத்தமாயின.	ெகா ங்ேகா ர்	வீரர்கள்
யாவைர ம்	பட களில்	அணியணியாகப்	பிரித் 	அமரச்ெசய்தான்	தைலவன்.
கடம்பர்களின்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்	 ற் ைகயிட் ந்த	கடற்	ப திைய	நாலா
திைசகளிலி ந் ம்	வைளத் க்	ெகாண் 	ஒேர	சமயத்தில்	தாக்க
ேவண் ெமன் 	தன்	வீரர்க க் க்	 றியி ந்தான்	பைடத்	தைலவன்.
கடம்பர்களின்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்களில்	ஒன் டத்	தப்பிச்	ெசன் 	விடாமல்
எல்லாவற்ைற ம்	வைளத் க்	ெகாண் 	தாக்க	ேவண் 	ெமன்ப ம்	யாவ க் ம்
ெதளிவாகக்	 றப்பட் ந்த .	தாக் தல்	 ந்த ம்	ஒவ்ெவா 	ெகாள்ைள
மரக்கலத்ைத ம்	ேசாதைனயிட் த்	ேதடேவண் ம்	என் ம்	திட்டமிடப்பட் ந்த .

எல்லா	இடங்க க் ம்	 ரத்தித்	 ரத்தி	உடன்	வந்த	அைமச்சர்	அ ம்பில்	ேவளின்
அந்தரங்க	ஊழியர்களான	வலிய ம்	 ழிய ம்	என்ன	காரணத்தினாேலா
கட க் ள்	பட கள்	 றப்பட்டேபா 	மட் ம்	ெமல்ல	ந வி	விலகிச்	ெசன்
விட்டார்கள்.



கடம்பர்களின்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கைளத்	தா ம்	தன்	நண்பர்க ம்	வைளத் த்
தாக்கக்	ெசல்வைத	அவர்கள்	ஏன்	அவ்வள 	அக்கைறயாகக்	கவனிக்க
வரவில்ைல	என்ப 	 மரன்	நம்பிக் 	ஓரள 	ஐயப்பாட்ைட	உண்டாக்கிய .
அ தவல்லிையத்	ேத க்	கண் பி க்க	ேவண் ெமன்ப 	அைமச்சர்	 ல ம்,
அவ ைடய	அந்தரங்க	ஊழியர்கள்	 ல ேம	அதிகமாக	வற் த்தப்பட் க்க
அைதச்	ெசயற்ப த் ம்ேபா ,	அவ் ழியர்கள்	காணாத ேபால	விலகிச்	ெசன்
விட்டைதச்	சிந்தித் ப்	பார்க்க	ேவண் ய	நிைலயில்	இ ந்தான்	 மரன்	நம்பி.

ஆனால்,	தனிேய	அைத	மட் ேம	சிந்தித் ப்	பார்க்க ம்	அப்ேபா 	அவ க்
வாய்ப்பில்ைல.	ஒ 	ெபரிய	கடல்	 ற் ைகையத்	தளர்த்தி	எதிரிகளின்
மரக்கலங்களில்	 ந் 	ேசாதைனயிட	ேவண் ய	காரியத் க்காக	விைரந்
ெகாண் ந்தான்	அவன்.	அந்த	நிைலயில்	அ ம்பில்ேவளின்	அந்தரங்க
ஊழியர்களான	அவர்கள்	இ வ ம்	ஏன்	தங்கைளப்	பின்	ெதாடரவில்ைல
என்பைதப்	பற்றிேய	கவைலப்பட	 யாமலி ந்ததற்காக	அதிகம்	வ த்தப்படாமல்
தன்	ெசயல்கைளக்	கவனித் ச்	ெசய்யலானான்	ெகா ங்ேகா ர்ப்பைடக்
ேகாட்டத்	தைலவன்.
-------------	
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திட்டமிட்டப ம்	எந்ெதந்தத்	திைசகளிலி ந் 	எப்ப த்	தாக் வ 	என்
வ த் க்	ெகாண்டப ம்-ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைட	வீரர்கள்	பட களில்
ன்ேனறிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	நல்ல	ேவைளயாகக்	கடம்பர்களின்	ெகாள்ைள

மரக்கலங்கள்	எல்லாம்	இன் ம்	 ன்னி ந்த	இடத்திேலேய	இ ந்தன.	எந்த
மரக்கல ம்	எண்ணிக்ைகயில்	 ைறயவில்ைல	என்ப 	பைடத்	தைலவ க் த்
தி ப்தியளித்த .	ெபா வாகக்	கடம்பர்களின்	ெகாள்ைளயி ம்	 ைற
எப்ப ெயன்றால்,	ெகாள்ைளயிட்ட	ெபா ள்க ட ம்	-	சிைறப்பி த்த,	பைகவர்
நாட் 	ஆடவர்,	மகளி ட ம்	 ய	மரக்கலம்	ெகாள்ைள ம்	ேபா ம்

வைடவதற் 	 ன்ேப	ெசாந்த	நாட் க் த்	தி ம்பிச்	ெசன் 	பத்திரமாக
ைறையயைட ம்ப 	கடத்தப்பட் வி ம்.	ஆனால்	என்ன	காரணத்தினாேலா

இம் ைற	 தலில்	எத்தைன	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்	 ைறக் 	வந்தனேவா
அத்தைன	மரக்	கலங்க ேம	அப்ப ேய	இ ந்தன.

தல்	நாள்	அந்த	மரக்கலங்களில்	ஒற்றறிவதற்காகச்	ெசன்றேபா 	ஒ
காரியத் க்காக	அவற்ைற	எண்ணிக்	கணக்கிட் 	ைவத் க்ெகாண்டான்	 மரன்
நம்பி.	இப்ேபா ம்	அந்த	மரக்கலங்கள்	அப்ப ேய	இ ந்தன.	ஒ 	ேவைள
கடம்பர்கள்	தங்க ைடய	ேதால்விையப்	பற்றித்	தாங்கேள	இன் ம்	சரியாக
அறியவில்ைலேயா	என் 	ேதான்றிய 	பைடத்	தைலவ க் .	அவர்கள்	எந்த
விநா யி ம்	தங்கள்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கேளா 	தி ம்பி	ஓடலாெமன்ற
க த்தில்தான்	தன் ைடய	வீரர்கைள ம்,	பட கைள ம்	வில்லம் கேளா ம்	ேவ
பல	பைடக்கலங்கேளா ம்	கடம்பர்	கலங்கைள	நான் 	 ற ம்	வைளக் மா
வ த் க்	ெகாண் 	 ன்ேனறினான்	அவன்.

தல்	நாள்	இர 	 வ ம்	ெபான்வானி	ஆற் கப்	 தரில்	மைறந்தி ந் ம்
கடம்பர்கைள	எதிர்த் ப்	ேபாரிட் க்	கைளத்தி ந்தா ம்	பைட	வீரர்கேளா,
தைலவேனா	ஒய்ந் 	விடவில்ைல.	கடம்பர்	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கைளக்
ைறயாடப்	ேபாகிேறாம்	என்ற	உற்சாகத்ேதா ம்	ஊக்கத்ேதா ம்	 ன்ேனறிக்

ெகாண் ந்தார்கள்	அவர்கள்.	அ கில்	ெந ங் கிறவைர	கடம்பர்	மரக்கலங்கள்
அைமதியாயி ந்தன.	 ற்றி	வைளத் க்ெகாண்ட ம்	கடம்பர்க ம்	ஒன் 	ேசர்ந்
தம்	மரக்கலங்களின்	ேமல்	தளங்களின்	வில்லம் கேளா 	ேதான்றினார்கள்.	ேபார்
ண்ட .	 மரன்	நம்பி	எதிர்பார்த்த 	ேபால்	மரக்கலங்களில்	மீதமி ந்த

கடம்பர்களின்	எண்ணிக்ைக	மிக ம்	 ைறவாகேவ	இ ந்த .



ஆயி ம்	மிகக்	 ைறந்த	எண்ணிக்ைக	உைடயவர்களாக	இ ந் ம்,	அந்தக்
கடம்பர்கள்	க ைமயாக ம்	உ தியாக ம்	எதிர்த் த்	தாக்கினார்கள்.	ேபார்	சிறி
ேநரம்	நீ த்த .	 வில்	கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்களால்	எதிர்த் 	நிற்க	 யாமல்
ேபாகேவ,	அவர்கள்	தங்கள்	தங்கள்	மரக்கலங்களில்	ஓ 	ஒளிந்தார்கள்.

அ தான்	சமயெமன் 	-	 றத்ேத	அந்த	மரக்கலங்கைள	வைளத் 	 ற் ைகைய
நீக்கேவா,	தளர்த்தேவா	ெசய்யாமல்	அப்ப ேய	நீ க்க	விட் விட் த்	தா ம்	சில
ேதர்ந்ெத த்த	வீரர்க மாக	ஒவ்ெவா 	மரக்கலத்ைத ம்	ேசாதைனயிட் ப்
பார்ப்பதற்காகப்	 றப்பட்டான்	 மரன்	நம்பி.

அவன்	ெசன்ற	 தல்	மரக்கலத்திேலேய	 ற்றி ம்	எதிர்பார்த்திராத	உதவி	ஒன்
அவ க் க்	கிட் ய .	அவனால்	 ன் 	அ ப்பப்பட் ந்த	ெசவிட் ைம	ஒற்றன்
ஒ வன்	அந்த	மரக்கலத்தின்	பாய்மரத்தில்	கட் ப்ேபாடப்	ெபற் ச்	சிைற
ைவக்கப்பட் ந்தான்.	அவைன	வி வித் க்	காப்பாற்றியேதா ,	மரக்கலங்களில்
ேசாதைனயி வதற் 	உதவி	ெசய் மா 	ேவண் னான்	 மரன்	நம்பி.

தன்	 தலாக	ஊைம	ேவடத்ைதத்	 றந் 	 க	மலர்ச்சிேயா 	பைடத்
தைலவனிடம்	ேபசத்	ெதாடங்கினான்	வி விக்கப்பட்ட	வீரன்.

ஆந்ைதக்கண்ண ைடய	மரக்கலத்தில்தான்	அ தவல்லி	சிைற
ைவக்கப்பட் க்கலாம்	என்ற	சந்ேதகம்	இ ந்தா ம்	ஒவ்ெவா 	மரக்கலமாகச்
ேசாதைனயிடத்	ெதாடங்கினான்	அவன்.

அப்ப ச்	ேசாதைனயிடத்	ெதாடங்கியேபா 	சிவ	மரக்கலங்களின்	கீழைறகளில்
ப ங்கியி ந்த	கடம்பர்கள்	சிலர்	சிைறப்பட்டனர்.

தல்	ெகாள்ைள	மரக்கலத்ைத	அ 	-	அ வாகச்	ேசாதைனயிட் 	 த்த ம்
மரன்	நம்பிக் 	ஒ 	ேயாசைன	ேதான்றிய .
ற் யி ம்	 ைல யி மாய்க்	களத்தில்	காயப்பட்டவர்கைள	விட் வி ம்

வழக்கப்ப 	கடற்ேபாரில்	காய ற்ற	வீரர்க ம்	ஏைனேயா ம்	-	அவர்கள்
தைலவனான	ஆந்ைதக்கண்ண ம்	தப்பி	ஓ வதற் 	ஒ 	மரக்கலத்ைதத்	தி ப்பி
அளித் விட் 	மற்ைறய	மரக்கலங்கைளச்	ேசாதைனயிட்டபின்
ெந ப் க்கிைரயாக்கி	விடலாம்	என்ெறண்ணினான்	அவன்.

எல்லா	மரக்கலங்கேளா ம்	கடம்பர்கைளத்	தப்பவிட்டால்-	ம ைற	மிக
விைரவிேலேய	அவர்கள்	பைடெய த் 	வ வார்கள்	என்ப 	உ தி	எல்லாக்
கடம்பர்கைள ம்	அவர்கள்	தைலவனான	ஆந்ைதக்கண்ணன்	உட்படச்
சிைறப்பி த் க்	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்தில்	ெகாண் ேபாய்



அைடப்ப 	என்ப ம்	சாத்தியமான	காரியேம	இல்ைல.	அப்ப ச்	ெசய்வ
அரசதந்திர ம்	ஆகா .

கடம்பர்கைளக்	ெகா ங்ேகா ரில்	அதிகமாகச்	சிைற	ைவப்ப 	ெகா ங்ேகா ர்
நகரத்திற்ேக	பிற்காலத்தில்	ெக தலாக	 யக்	 ய .	கடலில்	ெகாள்ைளக் ப்
ேபானவர்கள்	தி ம்பி	வரவில்ைல	என்றால்	அங்கங்ேக	பன்னிராயிரம்	 ந்நீர்ப்
பழந்தீ களில்	இ க் ம்	எல்லாக்	கடம்பர்க ம்	ஒன் ப்	பல
மரக்கலங்களில்	ெகா ங்ேகா ைர	ேநாக்கிப்	 றப்பட் 	வி வார்கள்.

எனேவ	ெப மன்னர்	ெசங் ட் வ ம்	கடம்பர்கைள	அவ்வப்	ேபா 	அடக்கித்
ரத் வ 	வழக்கேம	ஒழியக்	 ண்ேடா 	சிைறப்	பி ப்ப 	வழக்கமில்ைல.

அந்த	 ைறயில்தான்	இப்ேபா 	 மரன்	நம்பி ம்	ெசயற்பட	வி ம்பினான்.

எனேவ	 தலில்	ேசாதைனெசய் 	 த்த	மரக்கலத்ைத	-	அப்ப ேய
ஆந்ைதக்கண்ணன்	 தலியவர்கள்	தப்பி	ஓ வதற் க்	ெகா த் விடலாம்
என்ப 	 மரன்	நம்பியின்	எண்ணமாயி ந்த .

“சிைறப்பட்ட	கடம்பர்கைள ம்	அவர்க ைடய	தைலவனான
ஆந்ைதக்கண்ணைன ம்	இங் 	அைழத் 	வா ங்கள்”	என் 	தன்	வீரர்க க்
அவன்	கட்டைளயிட்டான்.

ஆந்ைதக்கண்ணன்	ைககள்	பிணிக்கப்பட் த்	தன்	எதிேர	ெகாண் வரப்
பட்டேபா 	“நீ	ெகா ங்ேகா ரிலி ந் 	சிைறப்	பி த் க்	ெகாண் வந்த	இரத்தின
வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிைய	எந்தக்	கப்பவில்	அைடத் 	ைவத்தி க்கிறாய்
என்பைத	மைறக்காமல்	உடேன	ெசால்லிவி வ 	உனக் ம்	நல்ல 	எனக் ம்
நல்ல ”	என் 	அவைன	ேநாக்கிச்	சீறினான்	 மரன்	நம்பி.

இந்த	வினாைவச்	ெசவிம த்த ம்	ஆந்ைதக்கண்ணனின்	உ ண்ைட	விழிகளில்
கனல்	பறந்த .

“என்ன	உளறல்	இ 	பைடத்தைலவேர?	ெகா ங்ேகா க் ள்	வ வதற் 	 ன்ேப
எங்கள்	கதி	இப்ப 	ஆகிவிட்ட .	நாங்களாவ 	இரத்தின	வணிகர்	மகைளச்
சிைறப்பி ப்பதாவ 	நாங்களல்லவா	இப்ேபா 	உங்களிடம்	சிைறப்பட் த்
தவிக்கிேறாம்?	அப்ப யி க் ம்ேபா 	பைடத்தைலவர்	 ம்	ெசய்திகள்

ைமயாக	அல்லவா	இ க்கின்றன?”	என் 	ெகாதிப்ேபா 	 றினான்	அவன்.

ஆனா ம்	 மரன்	நம்பிக் 	அவன்	 றியதில்	உடேன	நம்பிக்ைக	உண்டாகவில்ைல.
மீண் ம்	இைரந் 	 ப்பா 	ேபாட்டான்.	“கடம்பர்கள்	ெகாள்ைளய ப்பார்கள்



என் தான்	இ வைர	ேகள்விப்பட் ந்ேதன்.	இப்ேபாேதா	அவர்கள்	ெபாய்
ெசால் வார்கள்	என் ம்	ெதரிகிற .”

“ேகாைழகள்தான்	ெபாய்கைளச்	ெசால் வார்கள்.	கடம்பர்கள்	என் ேம
ேகாைழகளாக	இ ந்ததில்ைல.	உங்கள்	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகரின்
விைல	மதிப்பற்ற	இரத்தினங்கைள ம்	 த் க்கைள ம்	மணிகைள ம்	அைவகள்
நிைறந்தி க் ம்	வணிகக்	கிடங் கைள ம்	ெகாள்ைளய க் ம்	ஆைச
எங்க க் 	உண் 	அைத	நீங்க ம்	அறிவீர்கள்,	உலகேம	அறி ம்.	ஆனால்	நீங்கள்
ஏேதா	 க்கைதைய	அல்லவா	ெசால் கிறீர்கள்?	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின
வணிகரின்	மகைள	நாங்கள்	சிைறப்பி த் 	வந்தி ப்பதாக	நீங்கள்	 வ
விேநாதமாக	அல்லவா	இ க்கிற !	அப்ப 	ஒ 	வணிகரின்	மகைளச்
சிைறப்பி த் 	எங்க க் 	என்ன	ஆகேவண் ம்?”	என் 	ஆந்ைதக்கண்ண ம்
பி வாதமாக	ம த் க்	 றினான்.

அவன்	வார்த்ைதகைள	நம் வைதவிட	எல்லா	மரக்கலங்கைள ம்	ேசாதித் ப்
பார்த் வி வேத	நல்லெதன் 	ஆந்ைதக்	கண்ண ம்	அவன்	ஆட்க ம்
நின் ெகாண் ந்த	மரக்	கலத்ைத	 தலிேலேய	ேசாதைன	ெசய் விட்ட
காரணத்தால்	ேவ 	மரக்கலங்கைள	 மரன்	நம்பி ம்	அவன்	ஆட்க ம்
ேசாதைனயிடத்	ெதாடங்கினார்கள்.

நிதானமாக ம்	ெபா ைமயாக ம்,	ஒ 	மரக்கலம்	விடாமல்	ேத த்	 ைளத் ப்
பார்த் ம்-அ தவல்லிையக்	காணவில்ைல.	கடம்பர்கள்	ெபான்வானி
கத் வாரத்தின்	வழியாக	நக க் ள்	வந் 	அ தவல்லிையச்

சிைறப்பி த் க்ெகாண் 	ேபாயி ந்தால்	நிச்சயமாக	அவர்க ைடய	ெகாள்ைள
மரக்கலங்களில்	ஏதாவ 	ஒன்றில்தான்	ைவத்தி க்க	ேவண் ம்.
இத்தைனமரக்கலங்களில்	எதி ம்	அவள்	இல்ைல	என்ற டன்	 மரன்	நம்பியின்
மனத்தில்	சந்ேதகம்	எ ந்த .

அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவ ம்	அவ ைடய	அந்தரங்க	ஒற்றர்க ம்	எதற்காக	இப்ப
ஒ 	ெபாய்ையத்	தன்னிடம்	 றினார்கள்	என்பைத	அவனால்	 ரிந் 	ெகாள்ள

யவில்ைல.

‘உண்ைமயில்	அப்ப ேய	ஆந்ைதக்கண்ணன்	அ தவல்லிையச்
சிைறப்ப த்தி ந்தா ம்	இப்ேபா ,	தான்	அவன்	பயன்	ப த் வதற்ெகன்
ெகா த்தி க் ம்	அந்த	ஒேர	ஒ 	மரக்கலத்தின்	 லமாகத்தான்	அவைளத்
தன் ைடய	தீ க் க்	ெகாண் 	ேபாக ம்.	அவ ைடய	 ட்டேமா	இப்ேபா
மிகமிகச்	சிறிதாகிச்	சிைறப்பட் 	விட்ட .	அந்தக்	 ட்டத்தி ம்	ெபண்கள்
யா ேம	இல்ைல.	இ ந்தா ம்	அவர்கைளக்	 மரன்	நம்பி	அறியாமல்	இப்ேபா
ஆந்ைதக்கண்ணன்	தி ப்பி	அைழத் ச்	ெசல்ல	வாய்ப்ேப	இல்ைல.	எனேவ	ஏேதா



ஒ 	காரணத்திற்காக	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவ ம்,	அவ ைடய	அந்தரங்க
ஒற்றர்க ம்	தன்னிடம்	உண்ைமைய	மாற்றிேயா	திரித்ேதா	 றியி க்க
ேவண் ெமன் 	 மரன்	நம்பிக் த்	ேதான்றிய .

மரன்	நம்பி	-	ஆந்ைதக்கண்ணைன ம்,	அவ டனி ந்தவர்கைள ம்	ஒேர	ஒ
மரக்கலத் டன்	விட் விட் 	ஏைனய	மரக்கலங்க க் த்	தீ	ைவக்க	ஏற்பா
ெசய்தான்.	தீ ம்	ைவக்கப்பட்ட .	அைதவிடக்	க ங்ேகாபத்தீ டன்
ெகா ங்ேகா க் த்	தி ம்பினான்.

ம நாள்	-	அைமச்சர்	அ ம்பில்	ேவைளக்	காண	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் ச்
ெசன்றான்.
-----------	
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கடற்ெகாள்ைளக்காரர்களாகிய	கடம்பர்கைளத்	 ரத்தியேதா 	மட் மின்றி
அவர்க ைடய	ஒேரஒ 	மரக்கலத்ைதத்	தவிர	ஏைனய	மரக்கலங்கள்
அைனத்ைத ம்	ெந ப்பிட் 	அழித்த	 மரன்	ெகா ங்ேகா ம்	ேசரநாட் க்
கடற்கைர	நகரங்க ம்	அந்த	ெவற்றிப்	ெப மிதத்தில்	ஆழந்தி க் ம்ேபா 	தான்
மட் ம்	தீர்க்க	 யாத	க ங்ேகாபத்ேதா 	-	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகைய	ேநாக்கி
விைரந்தான்.

அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	தன்ைன	ஏமாற்றி	விட்டார்	என்ற	எண்ணம்	அவன்
மனத்ைதக்	ெகாதிப்பைடயச்	ெசய்தி ந்த .	ெகா ங்ேகா ர்ப்
பைடக்ேகாட்டத் த்	தைலவன்	என்ற	 ைறயில்	அைமச்சரின்	கட்டைளகைள
நிைறேவற்றக்	கடைமப்	பட்டவன்	அவன்.

எந்தக்	கட்டைளைய ம்	ேநர யாக	அவர்	அவ க் 	இட் க்கலாம்.	அப்ப
இட் ந்தாேல	அவன்	அவ ைடய	கட்டைளகைள	நிைறேவற்றக்	கடைமப்பட்டவன்.

ஆனால்	அவர்	இப்ப ச்	 ற்றி	வைளத் க்	 றித்	தன்ைன	ஏமாற்றியைத	அவனால்
ெபா த் க்ெகாள்ள	 யவில்ைல.	அைமச்சர்	அ ம்பில்	ேவள்
கடற்ெகாள்ைளக்காரர்களின்	 ற் ைகையக்	காண்பித் 	எவ்வளேவா	பரபரப் க்
காட் னா ம்	-	அந்த	ெவற்றிைய	வாங்கிக்ெகா த்த	 யற்சி ம்	சா ரிய ம்
தன் ைடயைவேய	என்பைதக்	 மரன்நம்பி	நன் 	உணர்ந்தி ந்தான்.

எனேவதான்	அவ க் 	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	ேமல்	ெபா த் க்ெகாள்ள
யாத	ேகாபம்	வந்த .

ேவளாவிக்ேகாமாளிைகையவிட	உலகம்	பரந்த -விரிந்த 	என்ற	உணர்ைவ
அைமச்ச க் 	உண்டாக்கிக்	காட்டேவண் ம்	ேபாலத்	 	 ப்பாக	இ ந்த
அவ க் .

அ ம்பில்ேவளின்	ேம ம்,	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயின்	கட்டைளகள்	ேம ம்
அவ க் 	நம்பிக்ைக ம்	பயபக்தி ம்	உண் தான்.

ஆனால்	அதற்காக	அைமச்சரிட ம்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயிட ம்
ஏமாந் ேபாகிற	அள 	தாழ்ந் விட	வி ம்பவில்ைல	அவன்.

தைலநகரி ம்	ெகா ங்ேகா ரி ம்	பைடகள்	 ைறவாக	இ ந்த	சமயத்தில்



மிக ம்	க ைமயான	கடற்ெகாள்ைளக்காரர்	 ற் ைகைய	மீட் 	நாட் க்
ெவற்றி	ேத க்ெகா த்தி க்கிறான்	அவன்.	அவைன	ஒ 	ெபா ட்டாக
மதிக்காமல்	ஏமாற் கிற	எந்தக்	காரியங்கைள ம்	இப்ேபா 	அவன்	ெபா ட்ப த்த

யா .

ேவளாவிக்ேகாமாளிைகைய	அவன்	அைடந்தேபா 	இன் ம்	அைமச்சைர	உடேன
சந்திக்க	 யவில்ைல.	வடதிைசக்	 யிலா வப்	ேபாரில்	ெவற்றிெபற் ப்
ெப ம்பைட டன்	வஞ்சிமா	நக க் த்	தி ம்ப	வந் 	ெகாண் க் ம்	ேபரரசர்
ெசங் ட் வைர ம்,	ெப ம்	பைடத்	தைலவனான	வில்லவன்	ேகாைதைய ம்
சிறப்பாக	வரேவற்பதற்கான	ஏற்பா கைள	மந்திரச்	 ற்றத்தின டன்	கலந் 	ேபசிக்
ெகாண் ந்தார்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்.

நாட் க் ம்,	கடற்கைரேயார	நகரங்க க் ம்	உடன யான	ஆபத்திைனத்	தரவல்ல
கடற்ெகாள்ைளக்காரர்கைள	விரட் ய த் 	ெவற்றிவாைக	 க்ெகாண்
வந்தி க் ம்	தன்ைன	ஏெனன் 	ேகட்கேவா	எதிர்ெகாண் 	வரேவற்கேவா
மனிதர்களில்ைல	என்பைத	அவன்	அப்ேபா 	உணர்ந்தான்.

அந்த	உணர் 	அவன்	மனத்ைதப்	 ண்ப த்தினா ம்	அ ம்பில்ேவைளச்	சந்தித்த
பின்ேப	ெகா ங்ேகா ர்	தி ம் வ 	என் 	ெபா ைமேயா 	காத்தி ந்தான்
அவன்.

கடம்பர்கைள	இதற் ன்	பல ைற	ெவன்றவர்கள்	யாவ ம்	இவ்வள 	 கிய
காலத்தில்	 கிய	பைட	வசதிகளின்	 ைண	ெகாண் 	ெவன்றேத	இல்ைல.

ெப மன்னர்	ெசங் ட் வர்	ேகாநகரில்	இல்லாத	சமயத்தில்	இத்தைகய	ெவற்றிச்
ெசயைல	அவன்	 ரிந்தி க்கிறான்	என்ப 	இன் ம்	சிறப்பான	காரியம்.	அந்தச்
சிறப்பான	காரியத் க்காகக்	ெகா ங்ேகா ரில்	பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள்
அவைனக்	ெகாண்டாடக்	காத்தி ந் ம்	-	அவன்	அைவகைள	எல்லாம்	விட் விட்
வஞ்சிமா	நகரத்தின்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயில்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவைளத்
ேத 	வந்தி ந்தான்.

ேதாற்ேறா ய	கடம்பர்கைளேயா	ஆந்ைதக்கண்ணைனேயா	சந்ேதகிக்க
ஒன் மில்ைல	என் ம்	ேதான்றிய .	அைமச்சேரா	அவ ைடய	அந்தரங்க
ஊழியர்கேளா	 றியப 	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்
அ தவல்லிைய	ஆந்ைதக்	கண்ணன்	சிைறப்பி த் 	ைவத்தி க்க	 மானால்	-
அவ ைடய	மரக்கலங்கள்	அைனத்ைத ம்	ைகப்பற்றித்	தான்
ேசாதைனயிட்டேபா 	அவள்	கிைடத்தி க்க	ேவண் ம்.	அப்ப யில்லாததால்தான்
அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவளின்	ேமல்	அவ ைடய	ேகாபெமல்லாம்	தி ம்பிய .



ஆந்ைதக்	கண்ணன்	 றியதிலி ந் 	-	அவேனா	அவ ைடய	ஆட்கேளா	-
ெகா ங்ேகா க் ள்	வந் 	எைத ம்	கடத்த	 யவில்ைல	என் 	ெதரிந்த .

ஆகேவ	அ தவல்லிைய	அவேனா	அவ ைடய	ஆட்கேளா	சிைறப்பி த்தி க்க
வழிேயயில்ைல.	சிைறப்பி த் விட் 	தன்னிடம்	மைறக்கேவா,	ெபாய்	ெசால்லேவா
கடம்பர்களால்	 யா 	என்ப ம்	 மரன்	நம்பிக் த்	ெதரிந்த .

கடற்ெகாள்ைளக்காரர்களிடமி ந் 	நகரத்ைத	மீட்கத்	தன்ைன	 தன்	 தலாக
அைமச்சர்	 ப்பிட்ட ப்பியேபா 	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் 	வந்ததிலி ந்த
இந்த	விநா வைர	நிகழ்ந்தவற்ைற	ஒன் விடாமல்	சிந்திக்கத்	ெதாடங்கினான்
மரன்	நம்பி.

தன்	 தலாக	அவைரச்	சந்தித்த டன்	கடற்ெகாள்ைளக்	காரர்களின்	கடல்
ற் ைகையப்	பற்றி	எ ேம	விசாரிக்காமல்,	ெகா ங்ேகா ர்ப்

பைடக்ேகாட்டத்திற் 	அ கி ள்ள	 ந்ேதாட்டத்ைதப்பற்றி	அைமச்சர்	தன்னிடம்
விசாரித்தைத	நிைன 	 ர்ந்தான்	அவன்.	அப்ப 	அவர்	தன்ைன	விசாரித்த
நாைளக் 	 ந்தியநாள்	மாைல	ேவைளயில்தான்	அேத	 ந்ேதாட்டத்தில்
ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிையச்	சந்தித் ப்
ேபசிக்ெகாண் ந்தைத	அறிந் 	அவர்	அவ்வா 	ேகட்டாரா	என்றறிய	 யாமல்	-
அப்ேபா 	தனக் 	ஒ விதமான	மனக்	கலக்கம்	ஏற்பட்டைத ம்	நிைன
ர்ந்தான்	அவன்.

தி ெரன் 	அவர்	அந்தப் ங்காைவப்பற்றிக்	ேகட்ட ம்	தான்	நாக்	 ழறிப்ேபாய்
அவ க் 	ம ெமாழி	 ற யாமல்	திைகத்த	ேவைளயில்,	‘என்	வய க் ம்

ைமக் ம்	இப்ப ப்பட்ட	அழகிய	 ங்காக்களில்	பிரியம்	ைவப்ப 	அவ்வளவாகப்
ெபா த்தமில்ைல	என் 	உனக் த்	ேதான்றலாம்	 மரா!	 ங்காக்கைள ம்
ெபாழில்கைள ம்	உன்ேபான்ற	மீைச	அ ம் ம்	ப வத் 	வாலிபப்	பிள்ைளகள்தான்
நன்றாக	அ பவிக்க	 	ெமன்றா ம்	என்ேபான்ற	 தியவர்க க்
இயற்ைகயழகின்	ேம ள்ள	பிரியம்	ஒ நா ம்	ேபாய்வி வதில்ைல’	என்
அவைன	ேநாக்கி	விஷமமாகச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேம ம்	வினாவினார்	அவர்.

ன்நிற் ம்	பைடக்ேகாட்டத் க்	கடைமகைள	மறந் விட் 	அதற் ப்
பக்கத்தி ள்ள	மலர்ப்ெபாழிவில்	தான்	அ தவல்விையச்	சந்தித் ப்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தைத	அறிந் 	ைவத் க்	ெகாண் தான்	அவர்	இப்ப த்	தன்னிடம்
அங்கதமாகப்	ேப கிறாேரா	என்ற	அச்சம்	அன் 	அவைனப்	பி த்தாட் ய .	

அந்த	அச்சத் ட ம்	பதற்றத் ட ேம	அன் 	அவ க் 	ம ெமாழிகைளச்
ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தான்	அவன்.	இன்ேறா	அவன்	வந்தி க் ம்	நிைலைம
ற்றி ேம	ேவறான .



ன் 	ேகாநக க் 	வந்த	ேவைளகளில்	எல்லாம்	-	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயின்
ேம ம்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவளின்	ேம ம்	இனம்	 ரியாத	அச்ச ம்,	பிரமிப் ம்,
மைலப் ம்	அவ ள்	நிரம்பியி ந்தன.

இன்ேறா	அைமச்சர்	தன்ைன	ஏமாற்றிவிட்டார்	என்ற	ஆத்திரம்	மட் ேம	அவ ள்
நிரம்பியி ந்த .	ஆத்திரத்தில்	அச்சம்,	பிரமிப் ,	மைலப் 	ஆகிய	பிற	உணர் கள்
யா ம்	அ பட் ப்	ேபாய்விட் ந்தன.

ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	அவைன	அச் த்தவில்ைல;	ஆத்திர ட் ய .	அங்ேக
வந்த டேன	அவன்	அைமச்சைரச்	சந்திக்க	 யவில்ைல	என்ப 	ஆத்திரத்ைத
ேம ம்	ேம ம்	வளர்ப்பதற் க்	காரணமாக	அைமந்தேத	தவிரக்	 ைறக்க	வில்ைல.
அவன்	இவ்வா 	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயின்	தைல	வாயிலில்	ஆத்திரத்ேதா
உலாவிக்	ெகாண் ந்த	ேவைளயில்	ேவைள	ெதரியாமல்	வலிய ம்	 ழிய ம்
அவைனச்	சந்திக்க	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்.	 ைறக்காக	அவைனப்	பாராட்ட ம்
ெசய்தனர்.

“எங்கள்	மனமார்ந்த	பாராட் தல்கைளத்	தங்க க் த்	ெதரிவித் க்
ெகாள்கிேறாம்	பைடத்	தைலவேர!	கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்கைள	இவ்வள
விைரவில்	ெவற்றி	ெகாண் 	மீண்ட	தங்கள்	திறைமைய	எவ்வள 	பாராட் னா ம்
த ம்”	என் 	அவர்கள்	இ வ ம்	பாராட்டத்	ெதாடங்கியேபா 	அந்தப்	பாராட்ைடப்
றக்கணித்தாற்ேபால்	அலட்சியமாயி ந் 	விட்டான்	 மரன்	நம்பி,	வலிய ம்
ழிய ம்	இந்த	அலட்சியத்ைத	எதிர்பார்க்கவில்ைல.

“திறைமையப்	பாராட் கிறவர்கள்	எந்த	அள க் 	மனப் ர்வமாகப்
பாராட் கிறார்கள்	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்ளாமல்	சில	ேவைளகளில்
பாராட் க்கைளக் ட	ஏற் க்	ெகாள்ள	 வதில்ைல”	என் 	பைடத்	தைலவன்
தன்	வார்த்ைதகளால்	அவர்கைளச்	சா னான்.

அவர்க க் 	அவ ைடய	ஆத்திரத்தின்	காரணம்	 ரிய	வில்ைல.	ேமேல
அவ டன்	ெதாடர்ந் 	உைரயாட	வி ம்பவில்ைல.	ஆதலால்	அவர்கள்	அங்கி ந்
ெசன் விட்டனர்.

சீற்றமைடந்த	சினேவங்ைகையப்ேபால்	அவன்	மட் ேம	தனியாக	ேவளாவிக்ேகா
மாளிைக	 ன்றில்	உலாவத்	ெதாடங்கியி ந்தான்.
------------	
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நீண்ட	ேநரம்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	 ன்றிேல	நடந் 	நடந் 	கால்கள்	ஓய்ந்
எங்காவ 	சிறி 	ேநரம்	உட்காரலாம்	என் 	 மரன்	நம்பி	நிைனத்தேபா 	அவன்
ற்றி ம்	எதிர்பாராத	விதமாக	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவேள	அங் 	வந் 	விட்டார்.

“பைடத்	தைலவ க் 	எல்லா	மங்கலங்க ம்	நிைற மாக	!	ெப மன்ன ம்
ெப ம்பைடத்	தைலவ ம்,	பைடக ம்	ேகாநகரில்	இல்லாத	ேவைளயில்
ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்தி ள்ள	மிகச்	சில	வீரர்கைளக்	ெகாண்ேட
கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்களின்	 ற் ைகைய	 றிய த்த	உன்	திறைமைய	எவ்வள
பாராட் னா ம்	த ம்.	இந்த	ெவற்றி	தந்திரமான	ெவற்றி,	சாமர்த்தியமான	ெவற்றி”
என் 	வாய்	நிைறயப்	பாராட் க்	ெகாண்ேட	அவன கில்	வந்த	அைமச்சர்
தன் ைடய	பாராட் க்கள்	அவன்	 கத்தில்	எந்தவிதமான	மலர்ச்சிைய ம்
மகிழ்ச்சிைய ம்	உண்டாக்காதைதக்	கண் 	திைகத்தார்.

ஆயி ம்	திைகப்ைப	ெவளிக்காட் க்	ெகாள்ளாமல்	“மாமன்ன ம்,	பைடத்தைலவர்
வில்லவன்	ேகாைத ம்	பைடக ம்	 யிலா வப்	ேபாரில்	ெவற்றி	ெபற் த்	தி ம்பி
வந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.	நீலமைலயில்	தற்சமயம்	அவர்கள்
பா யிறங்கியி ப்பதாகத்	ெதரிகிற .	அேநகமாக	இன் ம்	இரண் 	நாள்
பயணத்தில்	அவர்கள்	இங்ேக	ேகாநக க் 	வந் விடக் ம்!	மாமன்னர்
ெசங் ட் வைர ம்,	பைடத்	தைலவைர ம்	ேசரநாட் ப்	பைடவீரர்கைள ம்	ெவற்றி
வீரர்களாக	வரேவற்க	நம்	நகரம்	விழாக்	ேகாலம்	 ணப்	ேபாகிற ”	என் 	ேவ
திைசக் ப்	ேபச்ைச	மாற்றினார்.

அைதக்ேகட் ம்	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்ேகாட்டத் த்	தைலவன்	அதிகம்
ேபசாமல்,	“அரசர்	ெப மா ம்	பைடக ம்	ெவற்றிவாைக	 க்	ேகாநக க் த்
தி ம் கிறார்கள்	என்பைத	அறிந் 	மகிழ்கிேறன்	அைமச்சேர!”	என் 	மட் ம்
அளவாக	ம ெமாழி	 றினான்.

“மன்னரின்	வடதிைசப்	பைடெய ப் 	ஒன்ைற	மட் ம்	இல்ைல,	எங் ம்
பைடெய க்காமேல	கடம்பர்கைள	நீ	ெவன்ற	ெவற்றிைய ம்	ேசர்த்ேத	நாம்	இங்ேக
ெகாண்டாடேவண் ம்	 மரா!	இப்ேபா 	நாம்	ெகாண்டாட	ேவண் ய	ெவற்றிகள்
ஒன்றல்ல	 மரா	இரண் 	ெவற்றிகைள ேம	நாம்	ெகாண்டாட	ேவண் ம்”	என்
அைமச்சர்	 றியேபா ,

“நான்	ெபற்ற ம்	ஒ 	ெவற்றி	என	நீங்கள்	ெகாண்டாட	 ன்	வந்தி ப்ப 	தங்கள்
க ைணையக்	காண்பிக்கிற 	அைமச்சேர!”	என் 	ேவகமாக	உடன்	ம ெமாழி



றினான்	 மரன்	நம்பி.

தந்திரமான	அவ ைடய	இந்த	விநயத்தின்	ெபா ள்	அவ க் 	உடேன
விளங்கவில்ைல.

“ஏன்	அப்ப ச்	ெசால்கிறாய்	 மரா?”	என் 	அவன்	கண்களில்	மின் ம்	உணர்ச்சி
ேரைககைளக்	கவனித்தப ேய	அவைனக்	ேகட்டார்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்.

மரன்	நம்பிேயா	ஆத்திரத்தின்	காரணமாகக்	கட் ப்பாடற்ற	மனநிைலயில்
இ ந்தான்	அப்ேபா .	எனேவ	அவனா ம்	அைமச்சைர	எதிர்ெகாண்
ெபா த்தமான	ம ெமாழி	 றிவிட	 யவில்ைல.

சிறி 	ேநரம்	ஒ வர்	மனநிைலைய	ஒ வர்	எைடேபா ம்	 யற்சியில்	ெமளனமாகக்
கழிந்த .	அந்த	வி ம்பத்தகாத	ெமளனத்திற் ப்பின்	 மரேன	ேபசினான்.

“கடம்பர்கைள	ெவன் 	 ரத்திய	ெப ைம	எனக்ேக	உரியதா	அல்ல 	அைமச்சர்
ெப மா க் ரியதா	என்ப தான்	எனக் ப்	 ரியவில்ைல.	ஏெனன்றால்	இந்த
ெவற்றியில்	நான்	ஒ 	சா ரியமான	க வியாகப்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்ளப்
பட் க்கிேறேனயல்லாமல்	-	நம்பிக்ைகக் ரிய	பைடத்	தைலவனாகேவா
ெவற்றிக் ரிய	வீரனாகேவா	பயன்ப த்திக்	ெகாள்ளப்படவில்ைல	என்
ெதரிகிற .	ஒ வைன	நம்பிக்ைகேயா 	ேபாற் வ 	ேவ 	க வியாகப்
பயன்ப த்திக்ெகாண் 	அதன்	 லம்	ெவற்றி	ெபற்றபின்	பாராட் வ 	ேவ .”

“இப்ப ெயல்லாம்	நீயாக	நிைனத்தால்	அதற் 	நான்	என்ன	ெசய்ய ம்	 மரா?”

“இல்ைல!	நிச்சயமாக	இதில்	கற்பைன	எ ேம	இல்ைல.	நடந்த
நிகழ்ச்சிகளிலி ந் 	இைத	நான்	அ மானிக்கிேறேனெயாழிய	கற்பைன	எ ம்
ெசய்யவில்ைல.”

“எந்த	அள 	கற்பைன?	எந்த	அள 	அ மானம்	என்பைதப்	பைடத்	தைலவனாகிய
நீேய	 றிவிட்டால்	நல்ல 	 மரா”

“அைமச்சர்	ெப மாேன!	ேகள்வியி ம்	ம ப 	தந்திரம்	ேவண்டாம்.
ெவளிப்பைடயாகேவ	ேக ங்கள்;	ேபா ம்.	கற்பைன	எ ம்	இல்ைல,	அ மானம்
மட் ேம	உண் ”	என் 	 றிய	பின் ம்,	“எந்தள 	கற்பைன?	எந்தள 	அ மானம்?
என் 	நீங்கள்	ேகட்ப 	என்ைனப்	ெபாறியில்	சிக்க	ைவக்கச்	ெசய் ம்	 யற்சியாக
இ க்கிற 	என்பைத	இந்தக்	கணத்தில்	நான்	உணர்கிேறன்.”

“மிக ம்	நல்ல 	பைடத்தைலவா!	கற்பைனக் ம்	அ மானத் க் ம்	என்ன



ேவ பா 	என்பைதயாவ 	நீ	அறிவாய்	அல்லவா?”

“அைத	அறிவதற் 	நான்	தத் வ	ஞானிேயா,	தர்க்க	சாத்திர	வல் நேனா
இல்ைல.	நான்	ஒ 	ெவ ம்	பைடவீரன்.	பைட	வீர க் த்	தர்க்க	சாத்திரத்தில்
அ மானத்திற் ம்,	கற்பைனக் ம்	உள்ள	ேவ பா கள்	என்ெனன்ன	என்ப
ெதரிந்தி க்க	ேவண் ய 	அவசியெமன் 	தாங்கள்	க வீர்களாயின்	அவற்ைற
ெதரிந் 	ைவத்திராத 	என்	 ற்றெமன்ேற	நான்	ஒப் க்	ெகாள்ள
ேவண் யி க் ம்.	அவ்வா 	நான்	ெசய்ய	ேவண் ெமன் 	நீங்கள்
எதிர்பார்க்கிறீர்களா	அைமச்சேர?”

“நான்	எைத ேம	உன்னிடம்	இ ந் 	எதிர்பார்க்கவில்ைல	 மரா!	காரணங்கைள
ைவத் 	 	ெசய்வ 	அ மானம்.	காரணங்கள்	இல்லாமேல	 	ெசய்வ
கற்பைன.	என்ைனப்	பற்றி	நீ	ெசய்தி க் ம்	 கள்	‘அ மானங்களா’
‘கற்பைனகளா’	என்பைத	இப்ேபா 	நீ	ெதளி 	ெசய் விட	இய ம்
என்ெறண் கிேறன்.	ஏெனன்றால்,	கற்பைனக் ம்	அ மானத் க் ம்
இைடயி ள்ள	ேவ பாட்ைட	நாேன	 றி	 த் விட்ேடன்.”

“நீங்கள்	 றியப ேய	ைவத் க்	ெகாண்டா ம்	உங்கைளப்	பற்றிய	என்	 கள்
அ மானங்கள்தான்	அைமச்சேர!”	என் 	அவன்	உ தியாக	ம ெமாழி	 றினான்.
ேபச் 	ஒ 	க ைமயான	தி ப்பத்ைத	அைடந்தி ந்த .	அைமச்ச ம்	தளர்ந்
விடவில்ைல.

“உள்ேள	ேபாய்ப்	ேபசலாம்	வா”-	என் 	அவைன	உள்ேள	அைழத் ச்	ெசன்றார்
அைமச்சர்.

அந்த	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயின்	உள்ேள	ெசன் 	எைத	விவாதித்தா ம்	அ
அைமச்ச க் ச்	சாதகமாக	 ெமன்ற	உணர் 	ஒன் 	 மர க் 	உள் ற
இ ந்த .

தலில்	அவன்	தயங்கி ம்	அவர்	வற் த்தி	உள்ேள	அைழத் ச்	ெசன் விட்டார்.
மரனா ம்	அந்த	மாளிைகக் ள்	ெசன்ற டன்	மனத்தில்	ஏற்ப ம்

தாழ் மனப்பான்ைமைய ம்	பிரைமைய ம்	தவிர்க்க	 யவில்ைல.
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21.	������	�������
ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் ள்ேளேய	பைடத்தைலவன்	 மரன்	நம்பிைய
அைழத் ச்	ெசன்ற டன்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	ெதளிவான	 ரலில்	அவனிடம்
வினாவினார்.

“கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்களாகிய	கடம்பர்கைளத்	 ரத்திக்	ெகா ங்ேகா ைர ம்,
ேசர	நாட் க்	கடற்கைர	நகரங்கைள ம்	காப்பாற் மா ,	உனக் 	நான்
கட்டைளயிட்டதில்	எந்த	இடத்தில்	எந்த	விதத்தில்	தந்திரம்	இ க் ெமன் 	நீ
அ மானித்தாய்?	உன்ைன	நான்	க வியாக	மட் ேம	பயன்	ப த்திக்	ெகாண்ேடன்
என் 	நீ	எவ்வா 	 ற ம்?”

“தக்க	காரணங்கேளா 	 ற	 மாயி ம்	-	உங்க ைடய	இந்தக்	ேகள்விக்
ம ெமாழி	 ன்	உங்கைள	நான்	சில	ேகள்விகள்	ேகட்க	ேவண் ம்.	அதற்
வாய்ப்பளிப்பீர்கள்	அல்லவா?”	என் 	அைமச்சைரப்	பதி க் 	வினாவினான்
ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்ேகாட்டத் த்	தைலவன்.

அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	சில	கணங்கள்	தயங்கிய	பின்,	“என்ைன	ேகள்விகள்
ேகட்க	உனக் 	உரிைமயில்ைல	என் 	நான்	 ற யா .	உன்	ேகள்விகைள	நீ
இப்ேபாேத	என்ைனக்	ேகட்கலாம்”	என்றார்.

உடேன	அங் 	நிலவிய	அைமதிையத்	ெதாடர்ந் 	அந்த	அைமதிையக்	கிழிப்ப
ேபான்ற	உரத்த	 ரலில்	 மரன்	நம்பி	ேபசலானான்:

“மேகாைதக்	கைரயில்	கடற்ெகாள்ைளக்காரர்களின்	பயம்	அதிகமாகிய ம்
தன் ைறயாக	நீங்கள்	என்ைன	இேத	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் 	அைழத்

அ ப்பினர்கேள,	அப்ேபா 	இங்ேக	நம்மி வ க் ம்	இைடேய	நிகழ்ந்த	சில
உைரயாடல்கைள	இன் 	மீண் ம்	நிைன ட்ட	ேவண் ய	நிைலயிலி க்கிேறன்.”
“ெகா ங்ேகா ரிேலேய	அழகிற்	சிறந்த	ெபண்ெணா த்திையக்	கடற்
ெகாள்ைளக்காரர்கள்	ெகாண் ேபாய்	விட்டார்கள்.	அைத	நிைனக் ம்ேபா தான்
வ த்தமாக	இ க்கிற ”	என் 	 றி	அன்ைறக் 	இ ந்தாற்	ேபாலி ந்
என்ைனப்	பரபரப்பைடயச்	ெசய்தீர்கள்.

“அப்ப 	ஒன் ம்	நடந்தி ப்பதற்ேக	சாத்தியமில்ைலேய?	ஏெனன்றால்	நான்
அங்கி ந் 	 றப்ப ம்ேபாேத	ெகாள்ைள	மரக்கலங்கள்	கடலில்	ெவ ரத்தில்
அல்லவா	இ ந்தன?”	என் 	பரபரப்ேபா 	உங்கைளக்	ேகட்ேடன்	நான்.



“என்ன	நடந்த ?	எப்ப 	அந்தப்	ெபண்ைணச்	சிைறப்	பி த் க்	ெகாண்
ேபானார்கள்	என்ேற	ெதரியவில்ைல.	கடற்	கைரப்	பக்கமாக	உலாவச்ெசன்ற
இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிையக்	கடம்பர்கள்	பி த் க்	ெகாண் 	ேபாய்
விட்டதாக	நகர்	 வ ம்	பரபரப்பாக	இ க்கிற 	என் 	உ தியாகக்	 றினிர்கள்
நீங்கள்.”

“ஆம்!	நான்	அவ்வா 	ெசால்லி	 ப்பதற் ள்ேளேய	பதற்ற	மைடந்த	உன்
வாயிலி ந் 	'ஆ'	ெவன்ற	அலறல்	ெவளிப்பட்ட .	அைத ம்	நான்	கவனித்ேதன்.
ஏன்	இவ்வள 	பதற்றமைடகிறாய்	 மரா?	உனக் க்	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின
வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிையத்	ெதரி மா?	என் 	 ட	நான்	ேகட்ேடன்.”	

“ஆம்!	நீங்கள்	என்ைனக்	ேகட் ர்கள்.	ஆனால்	என்னிடம்	அப்ேபா 	நீங்கள்
றியதில்	ஒன் மட் ம்	ெபாய்.	ெகா ங்	ேகா ர்	நக க் ள்	கடம்பர்கள்	வர ம்

இல்ைல,	யாைர ம்	கடத்திக்ெகாண் 	ேபாக ம்	இல்ைல.	அப்ப 	எல்லாம்	ஏேதா
நடந்ததாக	நீங்கள்	என்னிடம்	ஏன்	 றினர்கள்	என்ப தான்	எனக் ப்
ரியவில்ைல.	கடம்பர்கைள	நான்	ெவன் 	அவர்கள்	மரக்கலங்கைளச்
ேசாதைனயிட்டதில்	யா ேம	அவர்களிடம்	சிைறப்பட் க்கவில்ைல	என்பைதத்
ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்.	நீங்கேளா	அப்ப 	ஒ 	ெசய்திையக் றி	என்	ஆவைலத்

ண் னீர்கள்.	ஏன்	அவ்வா 	ெசய்தீர்கள்	என்பைத	நான்	அறியேவண் ம்”
என்றான்	 மரன்.

தலில்	ம ெமாழி	 றாமல்	அவன்	 கத்ைத	ேநாக்கிப்	 ன் வல்	 த்தார்
அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்,	பின் 	ெமல்ல	அவைன	ஒ 	ேகள்வி	ேகட்டார்.

“உண்ைமயிேலேய	நான்	 றிய	ெசய்தி	உன்	ஆவைல ம்	பரபரப்ைப ம்	 ண் ய
அல்லவா?”

“ஆம்!	ஏன்	அவ்வா 	 ண்ட	 யன்றீர்கள்	என்ப தான்	இப்ேபா 	என்
ேகள்வியாக	இ க்கிற ?”

“உன்	ேகள்விக் 	ம ெமாழி	 ற	இயலாத	நிைலயிலி க்கிேறன்	 மரா!	ஆனால்
ஒன் 	மட் ம்	நிைன 	ைவத் க்ெகாள்;	ஒ 	நாட்ைட	ஆபத்தான	சமயங்களில்
காப்பதற் 	ேவண் ய	அரசதந்திர	 ைறகளில்	எைத	ேவண் மானா ம்	அதன்
அைமச்சர்	ேமற்ெகாள்ளலாம்.”

“ெபாய்ையப்	ேபான்ற	ஒன்ைறக்	 வ ட	அரசதந்திர	 ைறகளில்	அடங் ம்
என் 	இப்ேபா தான்	 தன்	 தலாகக்	ேகள்விப்ப கிேறன்	அைமச்சேர!”

“எைதப்	ெபாய்ெயன் 	ெசால்கிறாய்	நீ”



ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிையக்	கடம்பர்கள்
சிைறப்பி த் க்ெகாண் 	ேபாய்விட்டார்கள்	என்ப 	ெபாய்ெயன்கிேறன்.”

“பி த் க்ெகாண் 	ேபாய்விட்டார்கள்	என்ப 	உண்ைமேய.	கடம்பர்கள்தான்
பி த் க்	ெகாண் 	ேபானார்கள்	என் 	நான்	உ தியாக	எ ம்	 றவில்ைலேய?
கடம்பர்கேள	அைதச்	ெசய்தி க்கலாம்	என்ப 	என்	அ மானமாக	இ ந்த .”

“அ மானமான	ஒ 	ெசய்திையக்	 றி	அரசதந்திர	 ைறகளில்	ேதர்ந்த	ஒர்
அைமச்சர்	ஒ 	பைடத்	தைலவனிடம்	என்ன	பயைன	எதிர்பார்த் விட ம்
என்ப தான்	ெதரியவில்ைல.”

“எதிர்பார்த்த	பயன்	எனக் க்	கிைடத் த்தான்	இ க்கிற 	 மரா!
ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்	மகள்	அ தவல்லிையக்	கடம்பர்கள்	சிைறப்
பி த் க்ெகாண் 	ேபானார்கள்	என் 	 றியதால்தான்	என்னால்	இந்த
ெவற்றிையேய	அைடய	 ந்த .”

“இப்ப 	நீங்கள்	 வதன்	 றிப் 	என்னெவன் 	ெதரியவில்ைலேய?”

“இப்ேபாேத	ெதளிவாக	உனக் த்	ெதரியத்தான்	ேவண் ெமன்றால்	அைதச்
ெசால் வதற் 	நான்	தயங்க	ேவண் ய	அவசியமில்ைல.	பைடத்	தைலவனாகிய
உனக் 	இந்தப்	ேபாரில்	ெவற்றி	கிைடத்ததற் க்	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின
வணிகர்	மகள்	அ தவல்லி ம்	ஒ 	காரணம்	என்பைத	நீ	என்னிடம்	ம க்க

மா?”

“.....”

அைமச்ச க் 	ம ெமாழி	 ற யாமல்	தயங்கிக்	தைல னிந் 	-	 கத்தில்
நாணம்	கவிழ்ந் 	சிவக்க	நின்றான்	பைடத்தைலவன்.

எந்த	எல்ைலயில்	நிற் ம்ேபா 	அவன்	மிக ம்	பலவீனமானவேனா	அந்த
எல்ைலயில்	அவைனக்	ெகாண் வந் 	நி த்திவிட்டார்	அைமச்சர்.	அேதா
விட் விடவில்ைல,	அவர்	ேம ம்	ெதாடர்ந்தார்:

“கடம்பர்களின்	கடல்	 ற் ைகையத்	தகர்ப்பதற்கான	ஏற்பா கைளக்	கலந்
ேப வதற்காக	 தன் தலாகப்	பைடத்	தைலவன்	இங் 	அைழக்கப்பட்டேபா 	-
ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகரின்	மகளிடம்	தான்	விைடெபற் க்ெகாண்
வந்தான்.	அந்த	அழகிய	ெபண்ணிடம்	ெசன் 	தன் ைடய	ெவற்றிப்
ெப மிதத்ைதப்	பங்கிட் க்ெகாள்ள	 யவில்ைலேய	என்ற	காரணத்தினால்தான்



பைடத்	தைலவ க் 	என்ேமல்	ேகாபம்	வ கிற .	ேகாபம்	தவிர்க்க
யாத தான்.

“உன்	தந்ைத	தான்	 வித் 	ைவத்தி க் ம்	எல்லா	இரத்தினங்கைள ம்	பற்றிக்
கவைலப்படலாம்.	ஆனால்	இந்த	இரத்தினத்ைதப்	பற்றி	மட் ம்	அவர்
கவைலப்படேவண் ய	அவசியமில்ைல”	-	என் 	பைடத்தைலவன்	அன்ைறக்
விைடெப ன்	அ தவல்லிக் 	அபய ம்	பா காப்ைப ம்	நாட் 	மக்கள்
அைனவ க் ம்	அளிப்பதற் 	-	அைமச்சர்	மற்ெறா 	தந்திரம்	ெசய்தால்	அ
எப்ப த்	தவறா ம்?

“........”

இப்ேபா ம்	பைடத்	தைலவன்	ம ெமாழி	எ ம்	 ற யாமல்	தயங்கிேய
நின்றான்.	ெமல்ல	ெமல்ல	அந்த	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	ெபரிதாகி	அங்காய்த்
வாய்	விரித் த்	தன்ைன	வி ங்கிக்ெகாண் ப்ப 	ேபால்	உணர்ந்தான்	அவன்.
தன்ைனப்பற்றி	அைமச்ச க் 	இவ்வள 	 ரம்	ெதரிந்தி க்க	 ெமன்
அவன்	எதிர்பார்க்கேவ	இல்ைல.

“ேபரரசர்	இங் 	தி ம்பி	ெவற்றி	மங்கலம்	ெகாண்டா கிறவைர	இங்ேக
ேகாநகரத்தில்	தங்கி	இ .	ெவற்றி	மங்கல	விழாவில்	உனக் ப்	பரிசளித் ப்
பாராட்டப்	ேபாகிேறன்”	-	என் 	தன்	எதிேர	தயங்கித்	தைல	 னிந்தப 	நின்
ெகாண் ந்த	பைடத்	தைலவைன	ேநாக்கிக்	கம்பீரமான	 ரவில்	கட்டைளயிட்டார்
அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்.

அப்ேபா 	அவைர	எதிர்த்ேதா	ம த்ேதா	ேப ம்	மனத்	 ணி 	அவ க் 	இல்ைல.
அரசதந்திர	மாளிைகயாகிய	அந்த	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைக	இந்த	 ைற ம்
அவைன	ெவற்றி	ெகாண் 	வி ங்கி	விட்ட .	ேபரரசைர ம்	சந்திப்பதற்
வாய்ப்பாக	இ க் ெமன்ற	காரணத்தினால்	பைடத்	தைலவன்	 மரன்	நம்பி
ேகாநகரில்	ேம ம்	சில	நாட்கள்	தங்கினான்.	தா ம்	அ தவல்லி ம்,	 ம்
ெபாழிலில்	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடக்	ேகாட்டத்தின்	பின் றத்தில்	சந்தித்த ம்
உைரயா ய ம்	எப்ப 	அைமச்ச க் த்	ெதரிந்தன	என்பைத	விளங்கிக்	ெகாள்ள

யாமல்	மனம்	ம கினான்	அவன்.	அைமச்சரின்	அரசதந்திர
விழிப்பார்ைவயான 	ேகாநகரின்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயிலி ந் 	நா

வ ம்	பார்க்க ம்,	அறிய ம்,	உணர ம்	ஆற்றல்	ெபற்றி ப்பைத	அந்த
விநா யில்	அவன்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ந்த .	இம் ைற ம்	ேவளாவிக்ேகா
மாளிைக	அவ க் த்	தாழ் 	மனப்பான்ைமையேய	தந்த .
----------	
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பைடத்தைலவன்	கடம்பர்கைள	ெவற்றி	ெகாண் 	 ரத்திய	பின்	அைமச்சர்
அ ம்பில்ேவளின்	ேமல்	தீராத	ேகாபத் டன்	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகக் 	வந்தபின்
இரண் 	நாட்கள்	கழிந் 	விட்டன.	 ன்றாவ 	நாள்	ைவகைரயில்	வஞ்சிமாநகர்
பரி ரணமான	விழாக்ேகாலம்	 ண் ந்த .	ேதாரணங்கள்	நிைறந்த	வீதி
வாரணம்	பீ நைடேபா ம்	ெப ந்ெத க்கள்,	ெவற்றி	மங்கலம்	பாடவல்ல
லவர்க ம்,	பாணர்க ம்,	பா னிக ம்,	 த்தர்க ம்,	விறலியர்க ம்,
ெத க்கள்ேதா ம்	 யி ந்தனர்.	கீத	சாைலகளில்	கீதங்களின்	ஒலிகள்,
ேவள்விச்	சாைலகளில்	ேவத	 ழக்கங்கள்	எல்லாம்	நிைறந்தி ந்தன.

நகரம்	எங் ம்	 க்களின்	ந மணம்.	இைசகளின்	இன்ெனாலி,	நடன	மகளிர்
காற்சிலம் களின்	கிண்கிணி	நாதம்,	இைவேய	நிைறந் 	ெபாங்கின.
மங்கலேவைளயில்	வடதிைசக்	 யிலா வத்திலி ந் 	ேகாநகர்	தி ம்பிய	ேபரரசர்
ெசங் ட் வ ம்	ெப ம்	பைடத்	தைலவர்	வில்லவன்	ேகாைத ம்	ேசர	நாட் ப்	பைட
வீரர்கள்	பின்	ெதாடர்ந் வர	நக க் ள்	 ைழந்தனர்.	நகர	மக்கள்	வீதிேதா ம்
மன்னைர ம்	பைடத்	தைலவைர ம்	வாழ்த்திய	வாழ்த்ெதாலி	விண்ணதிர
ஒலித்த .	மாடங்களிலி ந்ெதல்லாம்	மன்னர்மீ ம்	பைடத்	தைலவர்	மீ ம்
பைடகள்	மீ ம்	 மாரி	ெபாழிந்த .	அரண்மைன	 ன்றில்	ெப ந்ேதாப்	ெபண் ம்,
அந்தப் ர	மகளி ம்	மலர் வி	மங்கல	தீபம்	ஏத்தி	ஆரத்தி	 ற்றிக்ெகாட் 	அரசர்
ெப மாைன	வரேவற்றனர்.

அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவைளக்	கட் த்	த விக்ெகாண்டார்	அரசர்.	அரண்மைன
ஐம்ெப ங்	 வினர்,	ஆயத்தார்	 கத்தில்	எல்லாம்	அரசர்	ேகாநகர்	தி ம்பிய
மகிழ்ச்சி	ெதரிந்த .	எங் ம்	மலர்ந்த	 கங்கேள	ெதரிந்தன.	அரசரிடம்
ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடத்தைலவன்	 மரன்	நம்பிைய	அைழத் ச்	ெசன் 	அவன்
சாதைனைய	வியந் 	 றிய	அைமச்சர்	அ ம்பின்ேவள்,

“இந்தச்	சாதைனக் 	ஈடாக	நான்	அளிக்க	இ க் ம்	பரிைச	மாைலயில்
அரண்மைனக்	ெகா மண்டபத்தில்	நிகழ	இ க் ம்	ெவற்றி	மங்கல	விழாவில்
அரசர்	ெப மாேன	இந்த	இளம்	பைடத்	தைலவ க் 	அளிக்கேவண் ம்”	-
என் ம்	அரசைர	ேவண் க்	ெகாண்டார்.

“அவசியம்	ெசய்கிேறன்!	இைளஞர்க க் ப்	பரிசளிப்பெதன்ப 	எப்ேபா ம்



எனக் 	வி ப்பமான	ெசயேல”	என் 	அரச ம்	மகிழ்ச்சிேயா 	அைமச்சரின்
ேவண் ேகா க் 	இணங்கினார்.	இைவ	எல்லாம்	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடத்
தைலவ க் 	மகிழ்ச்சிைய	அளித்தா ம்	அவ ைடய	உள்	மனத்தில்	ஒ
கவைல ம்	இ ந்த .	தன்	உயி க் யிரான	அ தவல்லி	என்ன	ஆனாள்	என்பைத
அறிய யாத	ேவதைன	அவன்	மனத்ைத	வாட் ய .

அைத	யாரிட ம்	ெவளியிட் ப்	ேபச ம்	வாய்ப்பில்ைல.	ேபரரச ைடய	வடதிைச
ெவற்றிையக்	ெகாண்டா க்	ெகாண் க் ம்	ேகாநகரின்	அரச	ைவபவக்
ேகாலாகலங்களின்	இைடேய	அவ ைடய	சிறிய	மனேவதைனையப்	பகிர்த்
ெகாள்ள	அவ க் 	யா ேம	கிைடக்க	 யா தான்.

காத க் ம்	அதன்	 க க்கங்க க் ம்	அந்த	உணர்ைவ	ஆள்பவர்கள்தான்
ெசாந்தக்காரர்கள்.	இன்ெனா வ ைடய	 ைணைய	அதற் 	நாட	 யா
ேபா ம்	என்ெறண்ணி	அந்த	உணர் கைளத்	தன் ள்ேளேய	 ைதத் க்
ெகாண்டான்	பைடத்	தைலவன்.

ேபரரசர்	ெவற்றி	வாைகேயா 	நகர்ப்	பிரேவசம்	ெசய்த	தினத்தன் 	மாைலயில்
அரண்மைனக்	ெகா 	மண்டபத்தில்	ெவற்றி	மங்கலவிழா	நிகழ்ந்த .	 லவர்கள்
ேபரரச ைடய	ெவற்றிையப்	 கழ்ந் 	பா ப்	பரிசில்கள்	ெபற்றனர்.

பாணர்க ம்,	பா னிக ம்	அரச ைடய	ெவற்றிைய	இைசத் ப்	பரிசில்	ெபற்றனர்.
த்தர்க ம்,	விறலியர்க ம்	அரசர்	ெப மா ைடய	ெவற்றிைய	ஆ க்களித்

மகிழ்ந்தனர்.	அந்த	ஆட்டத் க் 	ெவ மதியாகப்	பரி ம்	ெபற்றனர்.

இ தியாகப்	பைட	ெவற்றிக் த்	 ைணயாக	இ ந்த	வீரர்க க் ம்	பைடயணித்
தைலவர்க க் ம்	பரி கள்	ெகா க்கப்பட்டன.

இ தியாக	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	 ன்வந் 	“ெகா ங்ேகா ர்ப்
பைடக்ேகாட்டத்	தைலவன்	 மரன்	நம்பி,	கடற்	ெகாள்ைளக்காரர்கைள	ெவன்ற
ெவற்றிக்காக	ஈ 	இைணயற்ற	பரி ப்ெபா ைளப்ெபற	இப்ேபா 	வ மா
அைழக்கிேறன்”	என் 	 றிய டன்	 மரன்	நம்பி	தயங்கித்	தயங்கி	அடக்க
ஒ க்கமாக	நடந் 	 ன்	வந்தான்.

அைமச்சர்	அரசைவயின்	உள்ேள	 ைழ ம்	வாயிற் றத்தில்	நின்ற	ஒ 	பணிப்
ெபண்ைண	ேநாக்கி	ஏேதா	ைசைக	ெசய்தார்.

அவள்	ஒ 	விநா 	உள்ேள	மைறந்தாள்.	அ த்த	விநா 	அந்தப்	பணிப்ெபண்
அைழத் வந் 	நி த்தியவைளப்	பார்த்த	ேபா 	 மரன்நம்பியால்	தன்
கண்கைளேய	நம்ப	 யவில்ைல.	ஆம்!	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின	வணிகர்



மகள்	அ தவல்லி	தான்	சர்வாலங்காரங்களா ம்	அலங்கரிக்கப்பட் 	அவன்	 ன்
ெகாணர்ந் 	நி த்தப்பட்டாள்.

சைபயில்	ஒேர	மகிழ்ச்சிக்	 ப்பா 	ஆரவாரம்,	சிரிப்ெபாலி	எல்லாம்	அடங்க	நீண்ட
ேநரமாயிற் .	அைமதி	நிலவிய டன்	ம ப 	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவளின்	 ரல்
சைபயில்	ஒலிக்கத்	ெதாடங்கிய :-

“இந்தப்	ெபண்	அ தவல்லிைய	ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடத்	தைலவன்	 மரன்
நம்பிக் 	மண த் க்	ெகா க் மா 	ேபரரசர்	சார்பில்	இரத்தின	வணிக க் க்
கட்டைளயி கிேறன்”	என் 	அைமச்சர்	 றிய டன்,	அேத	அைவயில்	வணிகர்கள்
அமர்ந்தி ந்த	ப தியிலி ந்த	இரத்தின	வணிகர்	எ ந் 	வந் 	மலர்ந்த
கத்ேதா ,	“அைமச்சர்	 றியவா 	ெசய்ய	என 	 ரண	சம்மதத்ைதத்

ெதரிவித் க்	ெகாள்கிேறன்”	-	என் 	இணங்கினார்.

அந்த	ேவைளயில்	அைமச்சர்	அ ம்பில்ேவள்	ெகா 	மண்டபத் 	ேமைடயிலி ந்
இறங்கிவந் 	 மரன்	நம்பியின்	காத கில்	ெந ங்கி,	“இப்ேபா 	உண்ைமையச்
ெசால்லி	வி கிேறன்	 மரா!	இவைள	யா ம்	எங் ம்	சிைறப்பி த் க்	ெகாண்
ேபாகவில்ைல.	என் ைடய	ேவண் ேகாளின்ப 	ெகா ங்ேகா ர்	இரத்தின
வணிகர்	இவைளத்	தம்	வீட் ேலேய	சிைற	ைவத்தி ந்தார்	என்ப தான்	உண்ைம.	நீ
தன்	 தலாக	இங்ேக	வஞ்சிமாநகரத் க் 	ேவளாவிக்ேகா	மாளிைகயில்

என்ைனக்	காணத்	ேத 	வந்தி ந்த	தினத்தன் 	இர 	நான்	உன்ைன	இங்ேக
காக்க	ைவத் விட் க்	ெகா ங்ேகா க் ப்	ேபாயி ந்த 	இந்தச்
ழச்சிக்காகத்தான்.	இப்ப 	ஒ 	 ழ்ச்சி	ெசய் 	காரியத்ைதச்

சாதித் க்ெகாண்டதற்காக	என்ைன	மன்னித் வி .	இவைளக்	கடம்பர்கள்
சிைறப்பி த் ப்	ேபானதாக	உன்னிடம்	நான்	ெபாய்	 றியிராவி ல்	இவ்வள
விைரவில்	ெவற்றி	கிைடத்தி க்கா 	என்பைத	நீ ம்	ஒப் க்ெகாள்ளத்தான்
ெசய்வாய்”	என்றார்.

ெகா ங்ேகா ர்ப்	பைடத்	தைலவன்	இைதக்	ேகட் 	அைமச்சர்	ேமல்
ேகாபப்படவில்ைல.

அந்த	ஒ 	விநா யில்	வஞ்சிமாநகரம்	 வ ேம	ஒ 	ெபரிய	ேவளாவிக்ேகா
மாளிைகயாகிவிட்ட ேபால்	ேதான்றிய 	அவ க் .

அவன்	கைடக்கண்ணால்	அ தவல்லியின்	 கத்ைத	ேநாக்க	 யன்றான்.	அவள்
ன் வல்	 த் 	அந்தப்	பார்ைவைய	வரேவற்றாள்.

“இந்தப்	 ன் வ க்காக	எைத ம்	ெபா த் க்	ெகாள்ளலாம்”	என் 	அவள்
காத ேக	ெமல்லிய	 ரலில்	 றினான்	பைடத்	தைலவன்.



அப்ேபா 	அவர்கள்	இ வர்	தைலயி ம்	யாேரா	 மாரி	ெபாழிந்தார்கள்.	தி ம்பிப்
பார்த்த	பைடத்தைலவன்	அைமச்சர்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 க்க டன்	அ கில்
நிற்பைதக்	கண்டான்.

“அைமச்ச க் 	என்	ெசாந்த	வீரத்தி ம்	திறைமயி ம்	நம்பிக்ைக	இல்ைல.
இவைளக்	கடம்பர்கள்	சிைறப்	பி த்ததாகக்	 றினால்தான்	எனக் 	வீரேம
பிறக் ெமன் 	 	கட் விட் ர்கள்	ேபாலி க்கிற ”	என்றான்	 மரன்.

“உண்ைமேய	அ தான்	 மரா!	வீரம்	என் ேம	காதலின்	ம றமாகத்தான்
இ க்கிற .	சீைத	சிைறப்படவில்ைல	யானால்	இராமன்	வீரனாக	ேநர்ந்தி க்கா
அல்லவா?”	-	என் 	அைமச்சர்	அவ க் 	ம ெமாழி	 றியேபா 	அைவ

வ ம்	சிரிப்ெபாலியால்	ெபாங்கிய .	அந்தச்	சிரிப் 	ெவள்ளத்தில்	 மர ம்
அ தவல்லி ம்	ேசர்ந் 	நைகத்த	சிரிப்பின்	ஒலி ம்	கலந் தான்
இ க்கேவண் ம்.

(	நிைற ற்ற 	)
-------------	
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